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FORERINDRING.

De Danskes Vei til Roes og Magt,

SORTLADNE Hav

forte dem allerede for benved et Tusende Aar
siden til det nordvestlige Oland, som siden blev Ud-
gangspunktet for Nordboernes vidtløftige, indtil de

sidste Aar tildcels kun lidet bekjendte Opdagelser

af Oer, Lande og Kyststrækninger mod Nord og

Vest, samtlige liggende i den Jordliælvte, som liele

fire Aarhundreder derefter igjen opdagedes af Eu-
ropæerne, men fik da, fordi Sydboerne meente at

den for vor Menneskeslægt for havde været fuld-

kommen ubekjendt
,

det endnu brugelige Navn af

den nye Verden. Den danske Gardar opdagede
.forst af Nordboerne det fjernt liggende Island.

Skandinaverne, mest Nordmænd, men ogsaa tillige

Danske og Svenske samt Skotter, Irlændere og flere

oprettede der snart en blomstrende Colonie ogFristat,

hvis Indbyggere, efter Oens Beliggenhed og davæ-
rende Forhold til fremmede Lande, maatte nodes
til at ove og uddanne det fra Fædrene nedarvede

Somandskab og Lyst til nye Opdagelser paa hin

Side af det store Verdenshav. Fra Island fandtes

og coloniseredes Gronland
;
de der bosatte eller dette

Land besogende Islændere opdagede snart forskjel-
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lige Oer og Kystlande af Amerika. Islændere og

‘Grønlændere
,

af skandinavisk Herkomst, gjorde

adskillige Forsog paa at anlægge Colouier paa Ame-

rikas Fastland, nu Dele af de forenede nordameri-

kanske Fristater, og det er sandsynligt, samt tildeels

af Oldskrifterne bevidnet, at adskillige af hine Eu-

ropæere bleve der tilbage, og ere da rimeligviis

med Tiden bievne blandede med Landenes Ind-

fodte. Omtrent paa samme Tid forsloges paa So-

reiser forskjellige i sin Tid berømte islandske Høv-

dinge og Kæmper ,
med deres ,hele talrige Skibs-

mandskab, til end sydligere Kystlande af Amerika,

hvorfra Indbyggerne ikke tillode dem at vende til-

bage. Efterretningerne herom bragdes til Europa

deels ved irske, deels ved islandske Skibe, som paa

een eller anden Maade kom til hine fjerne Kyster,

men havde det Held at kunne vende tilbage derfra
|

til deres Fædreneegne.

Imidlertid voxte og opblomstrede fra 986 af den

islandske Colonie i Grønland
,
som især inddeeltes

i tvende Hoveddistricter
,

Osterbygden og Vester-

bygden. At det er lykkedes dens driftige Hovdinge

at grunde andre lignende i selve det egentlige Ame-

rika
,
kunne vi antage for rimeligt, skjont Old-

skrifterne derom kun indeholde ubestemte Vink;

ogat de gamle fra Europa nedstammende Grønlæn-

dere have i de folgende Aarhundreder drevet en

storre Sofart og Handel paa hin Verdensdeel, end

vi nu vide, kan sluttes af den opbevarede Beretning

f



FORERIiNDRlNG. V

om at de gjorde saadanne Reiser dertil endnu hen-

imod Midten af det 14de Aarliundrede. Ei heller

forsomte de at udvide deres Opdagelser saavidt

mueligtmod det fjerneste Norden. En, formodentlig i

Aaretll35, forfattet Runeskrift, efterlodes af dem i

en Varde paa 6en Kingiktorsoak ved Vest-Gron-

lands Kyst paa 72° 55' n. Br., liggende omtrent

geographiske Mile længere mod Nordvest end det

i vore Dage forst som Loge 1790 og som Colonie

1806 oprettede nordligste danske Etablisement Uper-

nivik
,

der dog nu atter for faa Aar siden for det

meste har maattet nedlægges. AfOldsk rifterne sees

endvidere, at de gamle Grønlændere i Aaret 1266 paa

et til Opdagelser bestemt Sotog endog have trængt

frem i det forst i vore Dage atter opdagede Lanca-

ster Sund. Alt dette er allerede nærmere udviklet

og oplyst i det nu af vort Selskab udgivne Værk
Antiquitates Americanæ, hvortil vi henvise Læserne.

Desværre maatte det lille, men for sin Driftighed

og sit dygtige Somandskab agtværdige Folk, langt

snarere end det kunde ventes, bukke under for

forskjellige Ulykker, ja tilsidst for en saa fuldstæn-

dig Odelæggelse, at det saagodtsom aldeles for-

svandt uden- andre kjendelige Spor end de dode

Ruiner af dets Bygninger og Anlæg, forskjellige

Indskrifter paa Stene og enkelte andre Efterladen-

skaber, som nu vistnok maae lienregnes tildesjeld-

neste og mærkværdigste Oldsager. Den gamle grøn-
landske Colonie stiftedes omtrent Aar 986, og regje-
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rede sig fra den Tid selv efter egne Love, antog

Christendommen Aar 1000, fik sin egen Biskop og

Bispestol 1 123,'mistede sinSelvstændiglied og under-

lagdes Norges Krone 1261. Fra den Tid af ram-
O D

mede mange Uheld den grønlandske Skibsfart og

Handel; Skibbrud bleve især meget hyppige, og

Havisen ved Landets ostlige Kyster tiltog sidst idet

13de Aarhundrede i en, som det synes, forben

ukjendt Grad. I det 14de Aarhundrede begyndte

Skrælingerne, afde nuværende Grønlænderes Stam-

me, at anfalde Colonien, rimeligviis dens vestligste

Bygd, og tilfoiede den 1379 stor Skade. Kort efter

fornyede de deres Indfald, saaledes at de odelagde

den hele Vesterbygd. Endskjont Landet led saa

meget, baade ved Naturens Ublidhed og fjendtlige

Anfald, muelig og ved pestagtige Sygdomme, begik

dog den norske Regjering den store Feil at tilegne

sig eller Regenten udelukkende Eneret til at handle

med Landets Indbyggere. Dette under slige For-

hold grusomme Monopol, som siden i Principet,

gjennem fire til fem Aarbundreder
,
blev anvendt

paa Island til dette Lands ubodelige Skade, synes

især at have foraarsaget Coloniens Ødelæggelse, da

Regjeringen vel udelukkede alle Private fra Han-

delsforelse, ja endog al Seilads til Gronland, men

dog selv, især tilsidst, forsomte Landets Opseiling

og Indbyggernes Forsyning med de Nodvendigheds-

varer, som fle behovede fra Europa til Livets Op-

hold. Ikke desmindre see vi dog at Oslbygdens
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Colonie endnu har været til, tilligemed Bispesædet

Garde
,
og liavt en nogenlunde talrig Befolkning

indtil Aaret 1410;— til Beviis herfor ville, for forste

Gang, forskjellige tildeels i Gronland skrevne Diplo-

mer meddeles i nærværende Værk. 1 Aaret 1418
i

synes den storste Deel af Colonien at være odelagt

ved et fjendtligt Indfald, rimeligviis af Eskimoerne,

men en Deel af Indbyggerne dog at have holdt sig

i hele 30 Aar derefter paa afsides Steder, og andre

været hiernkonme fra langvarigt Fangenskab, saa al

de da, 1448, paa ny begjeréde Biskop og Præster.

Adspredte, men langtfra ikke tilstrækkelig beviste

Efterretninger ville, at en Deel af Colonien
,
navn-

lig Garde, har bestaaet omtrent 1460 (og længere),

samt at en betydelig Handel er dreven fra Norge

til Gronland lige indtil 1484. Da siges 40 erfarne

Somænd, som noie kjendte hine Farvande, at være

omkomne og med dem al Kundskab om den rette

Seilads til Gronland at være gaaet til Grunde.

Vistnok var denne Kundskab fuldkommen glemt

benved 1520, da den Trondhjemske Erkebiskop

Erik Walkendorff sogte at fornye Farten til Gron-
• i

land, men hindredes derfra ved politiske Begiven-

heder, som fordreve ham selv fra Norge. Vi kunne

her ikke opholde os ved at opregne de mange For-

sog, som siden fra Danmark jevnlig bleve gjorte til

Coloniens Gjenopdagelse
;
samlede men kortfattede

Underretninger derom maae forbeholdes nærvæ-
rende Værks 3die Bind. Disse Forsog bleve mest
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foranledigede af de historiske og* geographiske Be-

retninger om det gamle Gronland, som havdes i is-

landske
,
færoiske og norske Skrifter fra Middelal-

deren. Det synes at have været et stort Uheld for

Danmark og Norge, at de i og for sig selv tydelige

Efterretninger, som indeholdtes i dem om Amerikas

ældste Opdagelse, foranlediget ved Seiladsen til

Gronland og fuldfort fra dette Land, ikke benytte-

des af disse Rigers Regjering til Gjenopdagelsen af

hin rige Verdensdeel. Derimod synes den store

Columbus, som i Aaret 1477 besogte Island, der at

have erhvervet sig Kundskab om hine hans nordi-

ske Forgængeres Reiser, som da vistnok ikke, har

været een af de ringeste Bevæggrunde til hanslænge

nærede Forsæts Udforelse, der endelig kronedes med

det herligste Held, gav Verdensbegivenhederne en

forandret Retning, og aabnede for Europæerne en

ny Jord, der siden er bleven deres andet Hjem.

Hvilken Lykke kunde det ikke have været for vort

Norden, hvis de,derdasade ved Statens Roer, havde

behorig kjendt og benyttet deOldskrifter, som forst

nu komme for Lyset i deres rigtige Skikkelse.

Ikke desmindre have nogle af disse kun ufuld-
'

stændig kjendte Skrifter og de fra dem til trykte

Værker forplantede Uddrag ogNoticer foranlediget

sande Goder for den danske Stat: Gronlands Gjern,

opdagelse og nye Colonisation
,
Christendommens

Udbredelse der tilligemed store Anlæg for Handel

og Havfiskeri, som nu beskjeftige et betydeligt An-
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tal af Moderstatens Sofolk og derhos bringe den be-

tydelige Fordele. Disse ældgamle Efterretninger,

eller rettere adspredte Brudstykker af dem, opflam-

mede nu for fulde 120 Aar siden en fattig Præst iD

Nordlandene, Hans Egede, til en utrættelig Iver for

Evangeliets Forkyndelse blandt det fra Europas

Norden nedstammende Folk, af hvilket man da

meente at ublandede Levninger endnu maatte være

tilbage paa Gronlands Ostkyst. Saaledes kan en i

sig selv vildfarende Mening fremkalde de herligste

Folger. Efter Opofrelse af egen Velfærd, med fuld-

kommen Hengivelse til de besværligste Anstrængel-

ser og Savn, opnaaede han for saavidt sitMaal, at

alvorlige Anstalter bleve trufne af Kong Frederik

den 4de til et fast Handels- og Missions- Anlæg i

Gronland, ved hvilket Egede da 1721 selv bosatte

sig og virkede siden i 15 Aar med den sjeldneste

Iver som de gronlandske Eskimoers sande Apostel.

Det var i 1836, den danske Reformations trehund-

redaarige Jubelaar, ogsaa netop et hundrede Aar

siden at lian fuldendte denne sin Bane og vendte

tilbage til Danmark, hvor han dog til sit Ende-

ligt 1758 vedblev at virke til det ham saa kjære

Missionsværks Fremme. Under sit Ophold i Gron-

land nærede han bestandig det Haab at Levningerne

af den formeentlige europæiske Colonie paa Lan-

dets Ostkyst kunde opdages, og foretogselv 1723

i den Hensigt en meget besværlig Reise, som, efter

hvad vi nu vide, naturligviis intet synderligt Udbytte
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kunde bringe. Dog kom lian paa denne ved at

besee mangfoldige Ruiner, især de hoist mærkelige

af Kirken i Kakortok
,
tilden fuldkomneste Over-

bevisning om, at en Deel af Colonien havde ligget

i de sydligste Egne af Gronlands Vestkyst. Der

havde man, ligefra det 16de Aarli undrede af, anta-

get at den da forlængst odelagde Vestbygd maatte

have ligget, men troede ikke at kunne sogeOstbygden

der, og denne Mening har, som bekjendt, været

næsten almindelig udbredt lige til vore Dage; —
men efterat Kong Frederik den 6te, for atgjoreEnde

paa al Uvished herom, havde ladet en vel udrustet,

fornuftig beregnet og ypperlig udfort Expedition til

Ostkystens Undersøgelse foretage og fuldfore ved »

Capitain W. A. Graah, synes denne Vildfarelse at

maatte forsvinde. Graah bereiste der, i Aarene

1829, 1830 og 1831 en Strækning af henved 100

Mile uden at finde den mindsteLevningaf gammel-

europæiske Bygninger, hvorved det imidlertid er

at bemærke at han kun fik Ledighed til at under-

søge enkelte af Ostkystens mange Fjorde. Den Me-

ning at Ostbygden har ligget paa Ostkysten var

for en stor Deel foranlediget ved de trykte Udgaver

af nogle af de ældste og vigtigste Sagaer, der handle

om Gronlands Opdagelse og ældste Beboelse, hvilke

Udgaver hidindtil vare bievne anseete for aldeles

paalidelige. Vi saae os saaledes af vor skuflede Vi-

delyst nodte til at jevnfore disse med de ældste og

bedste Haandskrifter, men fandt nu, mod vor For-
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ventning, adskillige Feil og Mangler ved hine Ud-

gaver, som havde vildledet de saaledes util-

strækkelige Granskninger.

Vi fattede da det Forsæt til vor egen ligesom og til

Samtidens og Eftertidens Belærelse at samle og ud-

give alle de Skrifter fra Nordens Middelalder, der

angik Grønlands Historie og Geographie, samt til-

lige at beskrive og saavidt mueligt forklare de Min-

desmærker fra Oldtiden, som i vore Dage ere fundne
4

eller inden Værkets Fuldendelse kunne findes i Lan-

det. Det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab har

i sidstnævnte Henseende foran$taltet forskjellige Un-

dersøgelser og Eftergravninger med tilbuden og

ydet Hjælp af de i Landet værende Coloniebestyrere

> 02: Missionairer. Resultatet af disse UndersøgelserO O

i Forening med de i Oldskrifterne indeholdte Angi-

velser ville forhaabentlig lede til, med større Sik-

kerhed end det hidtil liar været mueligt, at kunne

udfinde den gamle Colonies sande Beliggenhed.

Af Oldskrifterne ere vi endvidere komne til Kund-

skab om, at enkelte Fredløse i den grønlandske

Fristats Tid ere flygtede til Ostkysten, og have op-

holdt sig længe der, ja endog opfort Gaarde og

ernæret sig ved Kvægavl, samt at Skibbrudne eller

og af ls eller Uveir til Kysten fordrevne Sofarende

have bygget Hytter i hine Egne, hvilke Beretninger

give nogen Anledning til at antage, at der mueligen

kunde findes Rudera af enkelte saadanne Bygnin-

ger. Vi kjende imidlertid ingenlunde Grønlands
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gamle Historie saa noic, at det jo kunde være mue-

ligt at Nybyggere fra de beboede, engang maa-

skee overbefolkede, Egne have i storre Antal i sin

Tid sogt at opdyrke eller bebygge det Indre af een

eller anden af Ostkystens endnu ikke i vore Dage

bereiste eller undersogte Fjorde. Men Sagaerne

give ingen Oplysning herom. Derimod kan man

slutte af dem, at Gronlands Ostkyst endogsaa tid-

ligere end det 10de Aarhundredes Slutning har

havt enkelte Beboere af eskimoisk Herkomst.

Nærværende Værk vil komme til at bestaae af

tre Hovedafdelinger, som atter danne forskjellige

Underafdelinger. " Den forste Hovedafdeling er

' den vidtløftigste, dåden, tilligemed en indledende

literairhistorisk og kritisk Undersøgelse, indbe-

fatter Samlingen af alt hvad der nu her haves af

gamle originale, mest islandske
, ,

eller i vort Nor-

dens fælles Oldsprog forfattede, Skrifter og Brud-

stykker vedkommende Gronlands ældre Historie,

dets forste Opdagelse og Colonisering, Christen-

dommens Indførelse, de fra Landet foretagne Op-

dagelsesreiser m. m.
,
kritisk undersogte efter de

bedste Haandskrifter, om hvis Indhold, Beskaf-

fenhed, Oprindelse, Alder og Forfattere vi have

været saa heldige at kunne meddele adskillige nye

Oplysninger. Grundtexten ledsages afen danskOver-

sættelse
;

særegne Indledninger og forklarende

Anmærkninger ere tilfoiede. 1 denne Afdeling op-

tages tillige de forste Opdageres og Nybyggeres

i
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fuldstændigcLevnetsbeskri velser fra de gamle Kilde-

skrifter, Uddrag af de islandske Annaler og de Gron-

land betræflende Diplomer.

Den anden Hovedafdeling er bestemt til at

indeholde mærkelige gamle Beretninger, som end-

nu haves, angaaende Gronlands geographiske og

physiske Beskrivelse med dansk Oversættelse samt

oplysende Indledninger og Anmærkninger. Hertil

hore de forskjellige gamle Bestemmelser for Seilad-

sen til Landet, Flatobogens Optegnelser om Gron-

lands Kirker og Bygdelag
,

Kongespeilets Beskri-
9

velse over Landet og dets Produkter, Isha-

vets Havdyr m. m.
,
gamle Afskrifter af nu tabte

Membraner, Gripla og flere, Ivar Bardsons, kaldet

Beres, Beretning om det gamle Gronland, Adam
afBremens Efterretninger om Gronland, Brodrenc

t

Zenos Reiser o. s. v.

,

Den tredie Hovedafdeling vil især angaae Gron-

lands Gjenopdagelse, Historie og Geographie i nyere

Tider med udforlig Beskrivelse over Landets gamLe

Mindesmærker, alle nu opdagede Spor og Levninger

af de gamle Colonisters Kirker, Boliger, Indhegnin-

ger, Varder,' samt andre fra deres Tider bevarede

Mindesmærker og Oldsager, især Runestene og andre

Indskrifter med fornodne Afbildninger. Her vil

v ogsaa blive optagen en historisk-topographisk Un-

dersøgelse over de ældre nordiske og de nyere

eskimoiske eller danske Stednavnes sandsynlig rigtig-

ste Forbindelse eller locale Identitet. Hvad der
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videre kan ventes i denne, endnu ikke redigerede

Afdeling, er det ikke mueligt forud at angive.

Den forste Hovedafdeling optager de tvende

forste Bind; det tredie vil, foruden dens Slutning,

indeholde den anden og tredie Hovedafdeling.

Selv for dem, der ynde Historien ikke blot for

dens egen eller Jordbeskrivelsens Skyld, men og-

saa formedelst dens Indflydelse paa skjon og dan-

nende Kunst, liaabc vi at nærværende Værk ikke

vil være uden, Interesse. Foruden de mange le-

vende Skildringer af vor nordiske Oldtids Sæder

og Tænkemaade, frembyder det ikke faa herlige .

maleriske Scener, værdige til at fremstilles af aand-

rige Kunstnere — og desuden et i æsthetisk og

metrisk Henseende særdeles mærkeligt Kvad
,
der

egentlig maa betragtes som en rimet historisk Pa-

raphrase, men dog ingenlunde savner væsentlig

digterisk Værd, der desmere maa paaskjonnes,

som næsten intet af det Slags Digtninger, hvortil

det horer, hidindtil har været den literaire Verden

bekjendt.

Værkets tvende forste Bind ere saaledes redige-

rede og alfattede af Oldskrift-Committeens Med-

lemmer Finn Magnusen og C. C. Rafn, at den sidst-

nævnte dertil har bearbeidet Texten til Sagaerne om
Erik denRode og Thorfinn Karlsefne med den der-

til horende danske Oversættelse ligesom ogsaa Tes-

ten til Fostbræftra-Saga og til Fortællingen om
Einar Sokkeson

;
den førstnævnte har afskrevet og
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oversat de ovrige Stykker samt tillagt Slægtregistre-

ne, som ere fortsatte til vore Dage. Indledninger

og Anmærkninger ere gjennemgaaede af os begge,

ligesom vi ogsaa i Fællesskab selv have besorget

Texternes Collationering.

Vi ere os bevidste at have anvendt al Flid til

den efter vort Begreb hensigtsmæssigste og fuld-

stændigsteUdforelse af Valket, for at det ommue-
ligt kunde ansees værdigt til at modtages som et

dansk Nationalværk, tillige mærkeligt for Verdens,

Jordbeskrivelsens, Sofartens og Handelens Historie

i det Hele. Den lange vildsomme Flugt, paa hvil-

ken vi ved dets Affattelse i Tankerne have svævet,

gjennem et svundet Aartusendes Mulm og Dunkel-

hed, hen til de fjerneste Polaregne og transatlantiske

Kystlande
,
kan vistnok tit have fort os paa urig-

tige Spor og ledt os i Vildfarelse
,
men tit have vi

dog med sand Fryd seet Historiens Fakkel saaledes

lyse for os, at vi klart maatte erkjende den af os
med ufortroden Iver eftersogte Sandhed, og det

vil være vor bedste Lon, hvis fordomsfrie og levn-
"I

• O J
dige Granskere ret tit med os kunne indsee og
dele denne vor Overbeviisning. De Feil derimod,
som vi maatte have begaaet, vil det være os kjærtat

faae rettede af andre, da vi selv intet hellere on-
ske, end at kunne lære, medens vi leve, og at

en stedse stigende Oplysning udbredes over de
fjerne Tider og Egne, med hvis Betragtning vi

her beskjeftige os og vore Læsere.

fe
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I.

INDLEDENDE UNDERSØGELSE
ANGAAENDE DE ÆLDSTE SKRIFTER OG BERETNINGER OM

ISLANDS OG GRØNLANDS HISTORIE OG DERES
'

FORSKJELLIGE FORFATTERE.

D, ældste og tillige paalideligste Underretninger om
Gronlands Opdagelse og forste Beboelse ere upaatvivle-
lig af Are Frode* Herom liave ogsaa alle nyere For-
fattere været enige, forsaavidt de indeholdes i de faa
men vigtige Blade, som vi have fra hans Haand under
dette saare beskedne Navn (Schedæ). Derimod har det
været mindre bekjendt eller anerkjendt, at han ogsaa er
den rette Ophavsmand til meget udforligere, endnu til-

deels fra hans Haand kjendelige Efterretninger af senere
Art, som indeholdes i den saa kaldte Landndma, fra

hvilken nogle (med enkelte Forandringer) atter ere ind-
forte i Olaf Tryggvesons storre Saga og flere gamle hi-

storiske Skrifter. For os, som agtede, saa vidt mueligt,
at oplyse det gamle Gronlands Historie ved at bringe
dens Kilder for Dagen

,
blev en, Undersdgelse om dette

Æmne nodvendig. Den ledte os til adskillige
,

efter vor
Mening ei uvigtige eller uinteressante Betragtninger, hvori
vi troe at burde gjore vore ærede Læsere deelagtige.

Det kan ikke være nogen Ynder af Nordens Oldsagn
ubekjendt

,
hvor ypperlig Yeien for slige Granskninger

nu er bleven banet ved P. E. Mullers i dette Fag saa
vigtige Værker, styn ikke allene undervise og veilede den
Gronlands

historiske Mindesmærker. X Bind. (1)
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lærde Forsker i dette særegne Fag, men tillige kunne

yde dannede Læsere, af enhver Stand, en ligesaa behage-

lig som lærerig Underholdning 1
. Erkjendtlig tilstaae vi,

at den os ved ham aabnede herlige Udsigt over det æld-

ste Nordens vidtstrakte Sagnkreds har fort os til de An-

skuelser, hvis Resultater vi her ville soge at fremstille

2

.

Are Thorgilsson ,
mest bekjendt under Navn af Are

Frode (skjont dette sidste, er et ham for hans Lærdoms

Skyld givet islandsk Tilnavn, froSi eller hinn fro5il
) var

*) Sagabibliothek, med Anmærkninger og indledende Af-

handlinger, tre Bind, 8, Kbhvn. 1817-1820 ;
Undersogelse om

Snorros Kilder og Troværdighed i det Kgl. Danske Videnska-

bers Skrifter for 1824, 4; og i Heimskringlas eller den nor-

ske Kongehistories store Udgave 6te Deel 1826, Fol., (med la-

tinsk Oversættelse). Senest udkom endelig, i udforligst Bc-

arbeidelse, hans Afhandling: om den islandske Historieskriv-

nings Oprindelse, Flor og Undergang (som allerede særskilt

var udgivet i tydsk Oversættelse 1813) i Nordisk Tidsskrift for

Oldkyndighed ,
udgivet af det Kgl. Nordiske Oldskrift-Selskab,

iste Bind 1832, S. 1-54. Desuden har Biskoppen paa en lig-

nende Maade oplyst en anden vigtig (nemlig den poetiske)

Hoveddeel af Islands gamle Literatur ved hans Afhandling:

Ueber die Aechtheit der Asalehre und den Wertli der Snor-

roischen Edda, Kopenhagen 1811 , 8*

2
) Ved denne billige Erkj endelse or det ingenlunde vor Me-

ning at stille Nordens historiske Literaturs ældre gode forfat-

teres hæderlige Navne i Skygge. En Arngrim Johnsen, Brynjull

Svendsen, Thormod Torfæus, Arne Magnussen, Finn Johnsen,

lians Finsen, Suhm, Schoning, Halfdan Einarsen, JohnErichsen

o. 11., der, hver i sin Tid og paa sin Maade have indlagt sig Fortje-

nester, som aldrig ville eller kunne glemmes, ligesaa lidet som

Grams, Langebeks o. a.
,

der nærmere beskjeftigede sig med

det egentlige Danmarks Historie. Dem
,

hvis Navne blandt os

ere i friskt Minde, eller endnu leve og virke blandt os, bc-

hove vi ikke her at opregne.

3
)
Det kan forklares paa forskjellige beslægtede Maader, som

:

den lærde, kyndige, sagnkyndige, meget vidende.
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hidindtil af de Heste antaget for Islands ældste og i

lang Tid eneste Forfatter i det historiske Fag og Landets
eget Sprog. En Deel af denne Anseelse have Bishop
Mullers Undersøgelser betaget ham, især hvad hans lang-

varige Eneret til den Tids Sagnliteratur angaaer. Paa
den anden Side mene vi

, at Ares Fortjenester hidindtil

ikke have været noksom bekjendte, forsaavidt han selv

har udarbeidet Værker, der ere forskjellige fra det ene-

ste o^ enmeldte, som nu forer hans Navn. En liden men
vigtig Deel deraf komme vi til at indrykke i nærværende
Værk, som dettes forste og ældste. Vi skylde da de af

ore Læsere
, som ikke hidindtil hjendte Manden selv,

at meddele dem det vigtigste af det lidet, vi vide om
hans Levnetsomstændigheder. Are nedstammede fra en
i Island, fra dets forste Beboelse af, mægtig og anseet

Slægt
;

adskillige af hans berømte Forfædre, af hvilke een

(efter Ares egen Farbroders hidindtil for saavidt ubekjendte

Beretning) kom til Amerika og forblev der — ville blive

omtalte i nærværende Værk paa vedkommende Steder.

Af Islands Beboere var Aude den Hovedrige (AuSur djup-

aiiSgci) Enke efter Olaf den Hvide (nedstammende fra Dan-
marks og Norges Fyrsteslægter, samt selv Konge over en
Deel af Irland ligesom hans og Audes Søn Thorstein den
Røde over en Deel af Skotland) Ares forste Stammoder;
hendes Efterkommere Olaf Feilan og Thord Geller paa
Hvam hørte i det 10de Aarhundrede til de mægtigste Høv-
dinger i Bredefjords Egnene, især i de saa kaldte Dale (det

nuværende Dale- Syssel). — Paa mødrene Side nedstam-
mede Are fra Sidu-IIall (i den sydostlige Deel af Island),
der var den forste afLandets Høvdinger som antog Christen-
dommen. Hans ældste Stamfader i Landet var Hrollaug,
Cn af Røgnvald, Harald Haarfagers Jarl, paa Møre, og
Bioder til den berømte Rolf (7?o//o eller Rou) ,

som blev
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Normandiets forste Hertug og Stamfader til Europas fleste

Kongeslægter— samt til den i sin Tid ogsaa bekjcndtcTorf-

Einar, livis Efterkommere Orkendernes gamle Jarler ble ve.

Vor Are blev fodt i Aaret 1068. Hans Fader Thorgils

Gellerson druknede i Bredefjordsbugten
;

dennes Fader,

Geller Thorkelson paa Helgafell
,
tog da den unge Are til

sig, men foretog selv, i lioi Alder, en Pillegrimsreise til

Rom, paa hvilken han dode i Roskilde. Are blev da, 7

Aar gammel, antaget til Opdragelse af Hdvdingen Hall

Thorarenson, kaldet den Milde (fddt 994 og ddbt af Mis-

sionairenThangbrand fra Norge 996), som boede paaGaar-

den Haukadal i Nærheden af Skalholt. Ham skyldte vor

Are en ypperlig Oplærelse og en stor Deel af de histori-

ske Efterretninger, som hanselv senere meddeelte Efterver-

denen. Are opholdt sig hos ham 14Aar
;

i sit 24de Alders-

aar har han saaledes forladt Haukadal, men et besynderligt

Morke hviler derefter over hans Liv og Levnet
,
paa hans

Embedsstilling, Skrifter og Dddsdag nær. Vi kunne dog

(efter Arne Magnussens
,
Finn Johnsens og Werlauffs Un-

dersøgelser og Meninger) antage det for nogenledes vist,

at Are Thorgilsson omtrent paa den Tid har giftet sig 1

,

og flyttet til sin Hjemstavn i Thorsnæs Thinglaug eller det

nuværende Sneefjeldsnæs-Syssel. Der har han været Gode

eller Ilerredshdvding 2
,
men havt sin Bopæl enten paa Hel-

gafell
,

hans Fædrenegaard, hvor formodentlig hans Son

Præsten Thorgils og senere dennes Datter Hallfride (gift

Cælibatet blev ikke paalagt de Geistlige at Paven forend

i Aaret. 1119, og Anordningen derom overholdtes ikke paa Is-

land forend fra 1179 af, hvorved det dog maa bemærkes, at

Biskoppers og Præsters Friller, som tillige bestyrede deres

IIuus og ansaaes almindelig (paa et vist Ceremoniel nær) som

deres Ægtemager, tillagdes Titel af Husfru, Hustru.

2
)
At Are Frode virkelig forestod et Hdvdingddmme (eller

Gode-Embede) bevidner Kristni-Saga

,

hvis bele Udkast vist-
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med Præsten Magnus Paulson) beviislig boede 1

,
eller paa

Stad, i senere Tid kaldet Stadastad, hvor hans Sonneson Are

Thorgilsson, kaldet den Stærke, da havde fast Bopæl.

Han besad i den samme Egn Godeværdigheden i den senere

Halvdeel af det 12te Aarhundrede
,
og efter ham hans Svi-

gersøn Thord Sturleson, den beromte Sturle Thordsons

Fader. Are Thorgilsson den Lærde (hinn froSi’),
ogsaa

kaldet den Gamle (eller den Ældre), dode den 9de No-

vember 1148.

Dét eneste i oprindelig Skikkelse tiloversblevne afAre

Frodes Værker er det ogsaa kun, saaat sige, i en eneste no-

genlunde paalidelig Afskrift, som dog er saaledes til in

duplo, at begge Exemplarer i enkelte Smaating afvige

fra hinanden. Deres Original-Membran var til i Island i

Aaret 1651
,

thi da lod Skalholts Biskop
,

den lærde

Mag. Brynjulf Svendsen, den afskrive ved Præsten Jon

Erlendsen til Villingaholt. Det er hans deraf tagne Du-

nok skyldes ham selv, i 13dc Kap., hvor det ogsaa siges, at han,

ligesom i de Dage (Biskop Gissurs Tid) flere af den Stand, var

oplært og viet til Præst. At lian har været en, i det mindste

i literairt Forhold, fortrolig Ven af begge sin Tids islandske

Biskopper, Thorlak Runolfsdn paa Skalholt og Ketil Thor-

steinson paa Holum, samt af den hdilærde Præst og Hovding

Sæmund Sigfusson (Frode) paa Odde, vise hans egne Schedæ

tydelig nok.

Vi mene at Præsten Thorgils Areson ogsaa boede paa Hel-

gafcll. Han dode Aar 1170. Det Sted i Sturlunga-Saga (3 P*

20 Cap.), hvoraf man har sluttet at han boede paa Stad, kan

maaskec fortolkes saaledes, at Hallfride, sidst for hun blev gift,

opholdt sig hos sin Broder Are, som da boede paa Stad, men

har overdraget sin Soster og Svoger Iielgafell til Behoelse.

Hvorledes hun senere flyttede til Snorre Sturleson paa Reik-

holt, hvor hun dode , faae vi herefter Anledning til at melde.

Are Frodes Sonneson, Are den Stærke, dode i Norge (ved at

forlofte sig paa en Langskibs-Raa) den 18de Juni 1188*
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plicat-Afskrifter
,
som vi ovenfor have omraeldt, og som

nu forvares i den Arnæmagnæanshe Haandskriftsamling

under Nr. 113 A og B i Folio. Af disse har den grund-

lærde Arne Magnussen erklæret det sidstmeldte for det

noiagtigste og bedste. Han mener at A er ældre, men

befandtes af Biskoppen at have adskillige Feil, hvorfor han

saaledes har ladet Membranen afskrive paa ny. Afskri-

verens egen originale Paategning paa Afskriften A be-

vidner: at den er taget efter et Pergaments-Haandskrift,

som meentes at være skrevet med Forfatterens, Are Fro-

des, egen Haand. Dette er vel mueligt, skjdnt nogle

have yttret Tvivl derom. Vistnok har dets Retskrivning

været forskjellig fra de fleste bekjendte islandske Skrif-

ters med Undtagelse af et originalt Membran- Diplom,

skrevet paa Reikholt, tildeels for, og maaskee tillige af

den beromte Snorre Sturlesdn
,

i Aaret 1224 (indfort og

omhandlet i Finni Joliannæi Hist. eccl. Island
,

205 o. lig.

IV, 136-138, med tilhdrende Facsimile). Man kan antage,

at henved 100 Aar ere forlobne mellem disse Haandskrif-

ters Affattelse. Selve Skrifttrækkene kan man ikke mere

sammenligne, da den ældre Membran er aldeles tabt,

uden at nogen ganske paalidelig Efterligning af dens Bog-

stavdannelse haves. Vi have dog her sogt at meddele en noi-

agtig Copie af sammes bedre Afskrift, forsaavidt dens Ind-

hold vedkommer Gronlands Historie, tillige med de af den

anden Gjenpart udtegnede Varianter. Begge Exemplarer

have denne Titel : «SchedæAra prests frofia”, men den har,

hvis den overhoved stod paa Originalen, uden Tvivl været

tilfoiet af en nyere eller anden Haand end Forfatterens.

Af den sidstnævnte synes den at have faaet Benævnelsen af

Libellus Islandovum eller den lille (mindre) Bog om Islæn-

derne. Ved den storre af disse (Islendingaboh) troe vi at

Landndrna eller Islands Landndmabok er meent, men der-
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om, saavelsom ogsaa om Levningerne af Ares (ivrige Vær-
ker, komme vi til at handle nærmere i det folgende.

Af den nu omhandlede Bog haves disse fire Udgaver:

/) Scheclcc Ara prests froda um Island. Prentadar

i Skdlholti. 16S8. 4. Den er foranstaltet af Biskop The-

odorus Thorlacius. Jon Erlendsens mindre rigtige Af-

skrift er lagt til Grund for Texten.

2J Aræ multiscii Schedæ de Islandia. Accedit disser-

tatio de Aræ multiseii vita et scriptis. Oxoniæ , c theatro

Scldeniano. 1716. st. 8. Dette Aarstal er vel ikke gan-

ske rigtigt, da Werlauff anseer det for vist at Bogen al-

lerede var bleven trykt 1696 — men er i det forst-

meldte Aar bragt for Lyset af en Boghandler, i Arne

Magnussen synes at have hjulpet Udgiveren, Christian

Worm, siden Sjællands Biskop, ved Forberedelsen af

denne Udgave, med hvilken han dog senere ikke var fornoiet.

3) Arii Thorgilsisfdii cognomento Frode, i. e. multiscii

vel polyhistorisj in Islandia quondam presbyteri
j
primi in Scp-

tentrionc historicij Schedæ seu libellus de Islandia , Islendingabok

dictus , c veteri Islandica , vel > si mavisj Danica antiqua,

Septentrionalibus olim communi linguaj in Latinam versus ac

præter nccessarios indices j quorum unus est lexici instar

j

brevibus notis ct chronologiaj præmissa quoqve Autoris vita>

illustratus ab Andrea Bussæo . Havniæ 1733. 4 l
. Denne

*) Det mærkeligste af denne lange Titel er den paa de Ti-

der i Danmark lidet bekjendte Bemærkning, at det islandske

eller oldnordiske Sprog kunde kaldes gammelt Dansk
,

og at

del i sin Tid har været brugt over hele Norden. Denne Sæt-

ning var allerede da beviist af Laugmand Paul Vidalin i en

islandsk Afhandling, som senere er bleven oversat paa Latin,

med tillagtc lærde Anmærkninger af John Erichsen (1775)*

End udfdrligerc er den i vore Dage oplyst af P. E. Muller og

Rask
, men sidst og allerudfdrligst i : Det Danske, norske og

svenske Sprogs Historie under deres Udvikling af Stamsproget

ved N. M. Petersen; to Bind, Kjohenhavn l829“3(b 8.
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Udgave folger, hvad Textens Fremstilling angaaer, gan-

ske den Skalhbltske. John Olafsen fra Grunnevig, en

lærd Islænder (som dog vel maa adskilles fra en, tildeels

samtidig, men end lærdere og skarpsindigere Forfatter

af samme Navn, fra Svefnejrum
,
som derfor undertiden,

for ei at forvexles med den noget ældre, der kaldte sig

BrachjkoIpwsj gav sig Tilnavnet Hypnoncsiensis

)

— har

vist havt en stor Andeel i denne Udgaves Anmærkninger

og ovrigc Apparat. Netop han havde ogsaa paa den Tid,

fremfor andre, fri Adgang til Arne Magnussens Samlin-

ger og Skrifter, blandt hvilke sidste en vigtig Material-

samling til en, saavidt som mueligt, kritisk, samt histo-

risk og philologisk Udgave af Ares Schcdæ
,
med latinsk

Oversættelse og vidtløftige, men for det meste ufuldforte

og uordnede Anmærkninger m. m. endnu haves. Uden

Tvivl har den udødelige Ynder af fædrelandsk Lærdom
bestemt dette Arbeide til den forste Udgave (af det

forste islandske Værk) blandt de hartad utallige Old-

skrifter, til hvis Anskaffelse, Bevarelse og Udgivelse han

havde bestemt det meste af sin Formue, men af hvilke

dog mere end § fortæredes af Flammerne i Kjøbenhavns

store Ildebrand 1728 L Det vigtigste af ovenmeldte Com-

*) Dette bevidner den store Mands værdige Discipel Finn

Johnsen, da Student, men senere Dr. Thcol. og Biskop i Is-

land, hvem Redningen af de tiloversblevne MagnæanskeHaand-
skrifter, der endnu udgjdre den storste Samling af sit Slags,

for en stor Deel cr at takke — i Fortalen til sit ypperlige

Værk Historia ccclesiastica lslondiæ

,

IV Tome (1779) — som
indeholder mange Oplysninger og Tillæg, hentede fra den sam-
me Samling af hans Son Biskop Hans Finsen

, men som at-

ter torfulgtes af et lignende Uheld, i det ogsaa en stor Deel at

Oplaget gik op i Rog og Luer. — Vi skylde saaledes Finn
Johnsens Bestræbelser ei allene Adgangen til de Heste, hidind-

til uudgivne Haandsk rifter, som meddeles paa Tryk i nærvæ-
rende Værk, men ogsaa til de allerede publicerede Udgaver af
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mentar er dog blevet benyttet af Etatsraad og Overbi-

bliothekar Werlauff til lians ypperlige Afhandling om
Are Frodes Levnet og Skrifter (De Ario multiscio , anti-

quissimo Islandorum historico. Hafniæ 1808, 8), som nu
ei mere kan faaes, men vel fortjente en ny Udgave l

\.

Islendingabok Ara frests ens froSa porgilssonarj

indfort, som forste Afdeling, i: IsiendInga Sogur. Eptir

gd'mlum liandritum utgefnar at tilhlutun hins Konungliga

Norræna FornjicS5a-Felags. Fyrsta hindi. Kaupmannahojn
1829. 8, ogsaa under denne særskilte Titel : Islendingabok

Ara prests hins JroSa porgilssonarj Islands Landnamabok,

HeiSarvigasogu brot ok dgrip Vigastyrs sogu. Denne
nyeste Udgave er ogsaa upaatvivlelig den bedste og fuld-

stændigste 2
,

besorget af Catechet Gudmundsen og Thor-

mange deri optagne Stykker, tillige med den gode Ledighed, som
vi have havt til at berigtige adskillige i disse

, af forskjellige

Aarsager, forhen indldbne Feil eller Udeladelser.
1
) Ellers kunne vi ogsaa henvise derom til Mullers Sagabi-

bliothek (1817) I, 34-37> samt til Dahlmanns Forschungen auf dem
Gebiete der Geschiclite (1822) I, 340 o. f. samt 350, hvor den
characteriseres som: uDie wahrhaftigste Urgeschichte die leicht

irgend ein Staat der Vergangcnhcit aufzuweisen hat.”
2

) Dog finde vi ikke Overskriften
t(
Prologus” i nogen af

Membranens Afskrifter, ei heller enkelte af Arne Magnussens
conjecturale Tillæg (mærkede med C i Udgaven). Tillige have
to ubetydelige (men dog maaskee ei aldeles uvigtige) Skriv- el-

ler Trykfeil indsneget sig (som derfor her bemærkes) i denne
ellers paalidelige Udgave, nemlig S. 6 L. 25 vida, vidt og
bredt, paa mange Steder, for vida at skove, fælde Træer (til

Rrænde o, d. 1.) ;
samt Side 7, næstsidste Linie, var, var, for

varP (vard), blev — i hvilken Anledning vi tillade os at gjætte

:

at Jon Erlendsen har læst: pegn varp for pdglir verpa> blive

tause
; Arne Magnussen har gjætlet, hvilket Udgiverne og op-
i lexlcn: [jagna vid (bringes til Taushed). Werlauff har

(S* 32-33) afskrevet et Sled af en mærkværdig Membran i

< store Kongl. Bihliolhek (beskrevet i John Erichsens Udsigt



10 INDLEDENDE UNDERSØGELSE.

steia Helgesen, som daværende Medlemmer af det Konge-

lige Nordiske Oldskrift-Selskabs Oldskrift-Afdeling, hvilke

derved have fulgt eller taget Hensyn til Arne Magnus-

sens kritiske Forarbeider. Dog have vi, ved at udskrive

det herefter folgende Stykke om Gronland, noie fulgt den

vigtigste" af de ovenommeldte tvende Afskrifter fra den

tabte originale Membran, hvori de forekommende Tal en-

ten udtrykkes ved romerske Taltegn eller med fuldshrevne

Ord 1

;
tillige ansaae vi det for rigtigst at meddele dette

Værks i sit Slags næsten eneste Bogstavering fuldkom-

men ndie efter den bedste Afskrift; ligesom Werlauff har

behandlet et gammelt Uddrag deraf og Finn Johnsen li-

geledes
,
paa ovenanforte Steder, det dertil nogenledes

svarende af Snorre Sturleson udfærdigede Document. De

sidste Udgivere af Ares Værk have i Aftrykket kun be-

holdt nogle af Originalens Egenheder i Retskrivningen,

(dog for det meste beskrevne i Fortalen S. 7-8), men

over dets Manuscriptsainling S. 45—4G» der indeholder et com-

[»ulisti.sk Fragment, som tildeels er frit udskrevet at Schedæ

(efter lignende Retskrivnings-Ueglcr). Deri staaer, istedenfor

de lieromhandlede Ord, myndo pegja , vilde eller skulde tic.

Erichscn har antaget det nævnte Haandskrift for at være tra

Slutningen af det 12te eller Begyndelsen af det 13de Aarhun-

rede. — Ares Skrifts Capitel-Inddeling (ved Tal) foran hver

saadan Afdeling er ikke oprindelig (efter Haandskrifterne) men

tillagt i Udgaverne.

’) Saalcdes udtrykkes f. Ex. S. 18 DXV1 ved 5 hundrud ok

16 (vetrum); saa havde vel de Gamle her sagt hundrudum

,

hvis de, uden videre have brugt Ordet huqdrud, som i Almin-

delighed blandt dem betegnede 120, hvorfor hundrud ofte endnu

i Islandsk udtrykkes ved tiutiu

,

eller tiutygi. Dog maa det

bemærkes at arabiske Chiffre allevegne ere satte for romer-

ske i de af det Kongl. Nordiske Oldskrift-Selskab hidindtil ud-

givne gamle Værker, til Lettelse for Almuesmænd paa Island,

for hvem en stor Deel al Textoplaget er bestemt.
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langt fra ikke alle, hvilke vi ansee det for hensigtsmæs-

sigt paa de særegne Characterer som udtrykke visse Af-

kortninger nær, at meddele vore Læsere.

Det Værk, som benævnes Landndma

,

fuldstændigst Is-

lands Landndmabok (Liher originum Islandiæ) indeholder, i

sin nærværende Skikkelse, adskillige vigtige Beretninger, om
det gamle Gronlands Beliggenhed, Opdagelse og forste

Beboelse m. m., som i dets forslijellige gamle Codices

meget afvige fra hinanden, og saaledes kunne modtage

næsten modsatte Fortolkninger, hvorfor de have foraar-

saget en stor Meningsforvirring blandt ældre og nyere

Granskere. For at indlede en alvorlig Undersøgelse

om saadanne modstridende Læsemaaders Beskaffenhed,

er det forst og fremmest nødvendigt at lære Værket
‘ selv

,
i dets baade kunstig og tilfældig sammensatte

Væsen, samt tillige dets Historie og mange forskjellige

Forfattere, saavidt mueligt, at kjende. Bogen handler ef-

ter sin korte, men meget sigende, Titel om Islands Land-

nam eller de forste dertil ankomne Nybyggeres Opdagelse,

Undersøgelse og Besiddelsestagen af de Landstrækninger,

som saaledes bleve deres Eiendomme
,

og hvilke de til-

deels, paa forskjellige Maader, atter uddeelte til Med-

reisende eller Underhavende. De forste Reiser, hvor-

paa * Opdagelsen tilfældigviis skete, foretoges deels fra

Norge, deels fra Danmark. Udvandringen foranledigedes

især af Harald Haarfagers successive Erobringskrige og

endelige Undertvingelse af hele Norge; den begyndte (til

fast Bosættelse i Island) henved 874, og Landet kan vel

neppe antages at være blevet fuldkommen beboet i et

kortere Tidsrum end omtrent et Hundrede Aar
;
kort der-

efter begyndte Gronlands Opdagelse og Beboelse fra Is-

land af. Neppe har noget Land et Værk som Landndma.

over sin ældste Historie at opvise. Europæernes store,

1 herdens andre Dele, især Amerika, stiftede Colonier,
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som tildeels ere voxne til mægtige Riger, kunne formo-

dentlig foranstalte andre, noget lignende Arbeider, hvor-

for det her omhandlede maaskee, i visse Henseender, kan

anbefales som Monster. Det er dog langtfra ikke forfat-

tet af een Mand allene, men efterhaanden af forskjellige

afdet gamle Islands lærdeste og sagnkyndigste Mænd, nemlig:

1) Præsten Are Thorgiisson Frode — om livem

vi ovenfor S. 2-5 have meddelt adskillige Oplysninger.

Han boede paa Islands Vesterland
,
og har sandsynligviis

begyndt sit heromhandlede Skrift med Beretningen om Is-

lands forste Opdagelse, hvorpaa han har ladet folge en Ud-

sigt over de ældste Landnamsmænds og de af dem besatte

Landstrækningers Historie, forsaavidt den var ham be-

kjendt. Det er dette Værk ,
som vi

,
med Werlauff og

t
x

t

flere
,
mene at lian har kaldt Islendingabok eller Islænder-

bogen, samt at hans Scliedæ forst har udgjort en historisk-

chronologisk Indledning eller Forerindring til en Omarbei-

delse eller anden Udgave af samme
,
forenet med et Slags

særegen og middelbar Tilegnelse til Islands tvende sam-

tidige Biskopper, TJiorlak og Ketil j for hvilke. han havde

skrevet Bogen og som senere, tillige med den berdmto

Præst Sæmund (til hvilkes Herkomst og Slægtregister, til-

lige med sin egen, han her især har taget Hensyn 1

) havde

s
)
Biskoppen til Skalholt, Tliorlak Runolfson , kom- til Em-

bedet 1118, dode
,
ligesom ogsaa Sidmund Frode, 1133; Ketil

Thorsteinson blev Biskop til Holum 1122, dode 1145* Islend-

ingabok
, som vi mene er den samme som Landnåma, maa

altsaa have været skrevet — vel endog nogle Aar — for 1133*

Kristni-Saga som vi ansee for dens Fortsættelse, ophorer (dens

sidste Tillæg iberegnet) med Aaret 1121, da Præsten Ketil rei-

ste ud af Landet for at vies til Biskop. Herom mere i det

folgende. Scliedæ gaae
, ligesaavel som den egentlige Kristni-

Saga> til Biskop Gissurs Dod 1H8 , men ommclde ellers Laug-

mand Gudmund ThorgeirsOns sidste Embeds-Aar H35 eller
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gjennemseet Yærkot, samt onsket eller opgivet adskillige

Forandringer og Tillæg derved, skjdnt han sely paa sam-

me Sted tilfoier noget af denne Art
,
vedkommende Islands

almindelige Historie xn.ni. 1
. Denne vor Gisning henstille

vi ellers til Sagkyndiges noiere Prdvelse. Vist er det der-

imod at Åre har forfattet det fdrste Udkast til Landndma.

Det bevidnes udtrykkelig af een af dens senere Bearbeidere

eller Fortsættere i dens sidste eller 5te Parts 15de Ca-

pitel. See ellers herom JVterlauff de Ario Multiscio S. 14

o. fg. 24 (jfr. S. 50), Finni Johannæi historia ecclcsiastica Is-

landiæ. I, 194, Halfdani Einari Sciagraphia historier lit. Is-

landiæ S. 119 og P. E. Mullers Sagabibliothek I, 225.

1136. Sce herom IFerlauff de Ario multiscio S. 27-28, hvor

dette Sted menes at være indskudt ved en senere Interpola-

tion. Vi mene, at Are har selv foiet dette til i en sildigere

Afskrift eller Udgave, da han dog levede 12 til 13 Aar over

det anførte Datum. De Landnamsmænd og deres nærmeste

mærkelige Efterkommere, som ommeldes i Schedæ

,

vare Stam-

fædrøj deels til de tre nævnte Geistlige, deels til Are selv og lians

nærmeste Venner. Til disse vare vistnok ogsaa hans Schedæ mere

skikkede til at sendes i Afskrifter end den vidtldftige Landndma.

*) Naar Schedæ betragtes som et Tillæg til Landnamsbogen,

fuldstændiggjøre de den ved : a) de chronologiske Bestemmel-

ser; b) den offentlige Tidsregnings og Lovgivningens Historie

(thi deraf forekommer næsten intet i Landnamas ældste Recen-

sion)
;
c) Islands Laugmænds og d) Biskoppers annalistiske Op-

regnelse; e) Efterretninger om Grønlands ældre eskimoiske

Befolkning, og Ares Hjemmel for hans Tidsbestemmelse at

dets senere Colonisering eller faste Beboelse, f) Underretning

om Chrislendommens Indførelse i Island ved Olaf Tryggveson,

efter Teits Fortælling til Are selv, samt om Landets forste Bi-

skoppers Levnet og Alder. Denne Deel af Landets Kirkehisto-

rie liar Are ellers foretaget sig at beskrive udforligere ved sin

Kristnt-Saga
,
skjønt enkelte i Schedæ forekommende Omstæn-

digheder dog ei fortælles der. g) De nævnte Biskoppers og

Ares eget Slægtregistre
,
mest fra de forhen nævnte ypperste

Landnamsmænd i alle Landets fire Dele.



i 14 INDLEDENDE UNDERSØGELSE.

Den sagnkyndige og granskende Bjorn Johnsen fra

Skardsaa opgiver eller antager (i Fortalen til hans Anna-

ler, trykte paa Hrapsoe i Island 1774, 4, I, 2-3), uden at

anfore sin Hjemmel, at Are Frode forst har skrevet om
Landnamsmændene i Islands vestlige og nordlige Dele,

men Kolskeg den Vise (hinn vitri) i dets ostlige og syd-

lige Dele. Vistnok nævner det ovenanfdrte Tillægssted

til Landndma den saaledes betegnede Kolskeg (ellers nævnt

paa tre Steder i den ældste Recension ved Tilnavnet hinn

froSi d. e. den Lærde eller Meget-vidende) som den anden

af Landnamas ældste Forfattere (næst efter, eller maaske

tillige med Are)
,
men ingen af dem nævnes ved /. c . i den

ældste Codex af Landnama (hvilken vi herefter komme til

at omhandle nærmere). Derimod siges den nævnte Kol-

skeg i samme Oldskrift at have dicteret (fyri sagt) Beretnin-

gen om deLandnam, som omhandles i Landnamas 4de Deel,

angaaende Østfjordene, fra dens 5te til 14de Capitel incl. (ef-

ter senere Inddelingsmaade). Ares Værk, eller den ældste Re-

cension af Landndma
,

udgjor netop | af denne Bogens

Part, hvilken Kolskeg (som nedstammede fra Østfjorde-

nes Landnamsmænd
,
og som selv synes at have boet der,

samt maatte saaledes være i Besiddelse af paalideligere Un-

derretninger end den paa Vesterlandet boende Are) havde

bedre Leilighed til at fordge og fuldfore. Den ældste Co-

dex nævner ingen Forfatter til den paafolgende 5te Part af

Landndma
,
angaaende Sdnderlandet, eller rettere Sonder-

landsfjerdingen, saa at man, hvilket Bjorn Johnsen ogsaahar

gjort, efter det ovenanfdrte, let kunde antage Kolskeg for

Forfatter til dette Tillægsarbeide, som fdiger den choro-

graphiske Orden, hvorved Østfjordenes Landnamssaga fort-

sættes mod Vesten. Dog er dette meget uvist. At Are

Frode, som var bleven opdraget paa Sdnderlandet, og der

uden Tvivl har samlet megen Kundskab om dets ældre Be-

boere
,
har havt nogen Deel deri

,
er hoist sandsynligt, men
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det kan og være at nogle af disse Tillæg skyldes Sæmund
Frode eller Oddeboerne af hans Slægt. Titelen eller For-

talen til denne Bog synes at tilkjendegivc en paa Sonder-

landet levende og med dets Høvdinger (hvoriblandt Odde-

boerne, som i det 12te og 13de Aarhundrede vare de rige-

ste) paa een eller anden Maade forbunden Forfatter. I al

Fald kan det vel herved bemærkes, at Bispestolen Skalholt

ligger paa Sonderlandet og at dens Biskopper kunde siges

at have været Landets ypperste Hovdinger.

2) Om Landnamas anden Forfatter Kolskeg Ashjorn-

son vide vi, paa hans Navn og ovenmeldte Tilnavn nær,

saare lidet, haar vi undtage hans Stamtavle, hvilken Land-

namas 4de Parts 3die Capitel meddeler os, og hvoraf vi er-

fare, at hans Forfædre have levet paa Islands Østerland (i

Seydarfjorden, nu kaldet Seydisfjorden) — ligesom og den

for os saare mærkelige Omstændighed: at baade Are og

Kolskeg, hver for sig, paa forskjellige Maader nedstam-

mede, i 8de Led, fra Mænd, som havde levet, i bedste

Alder, paa Harald Haarfagers Tid 1
. See Slutningen af Are

1

) Til Beviis Iierpaa tilfoic vi af os eller Kilde-

som begynde i Haraldskrifterne udkastede

Haarfagers Tid:

A) Are Frodes

Schedæ 12 Gap.

1) Thorstein den

Rode.

2) Olcif Feilan

.

3) Thord Geller

.

4) Ejolf den Graae.

5) Thorkel.

0) Geller.

7) Thorgiis.

8) Are Frode.

følgende
,

Led-Fortegnelser
,

B) Schedæ 12 Gap.

og Landn . 4 B. 9 G.

1) Ilrollaugy Hognvald

Jarls Son.

o) Ossur

.

3) Thordist

4) Hall.

5) Thorstein .

6) Gudride

.

7) Joreide.

8) Are Frode

.

G) LandnAma

4 B. 3 C.

1) IJerjol

f

(Land-

narnsmand).

2) As vor,

3) Thorvald T/ol-

harke

.

4) Astrid.

5) Ashjorn Lod-

inhofde.

C) Thoraren.

7) Ashjorn.

8) Kolskeg
Frode.

\

I
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Frodes Schedæ Ilte og 12te Capitel samt Landnamas 4de

Parts 3die og 9de Cap. Heraf lian man med temmelig

Sikkerhed slutte, at de selv vare omtrent samtidige.

Kolskeg var Broder til Ingeleif, Bedstemoder paa Fae-

drenesiden til Laugmand Finn Hallson, som efter gamle

Annaler overtog eller beklædte det sidstmeldte verdslige

Embede i Aarene 1138 til 40, men afgik ved Dilden 1145.

Marginalierne til Landnamas Skalholtske Udgave angive

at Kolskeg har levet 1139 — men Kilden til denne Be-

retning kjende vi nu slet ikke, og vi formode at den kun

Det fulgte af sig selv., at Are maatte trænge til andres Under-

retninger om de ældre Beboere af Egne, som vare langt bort-

liggende fra hans Hjem; slige har han da, angaaende Østfjor-

dene, faaet fra Kolskeg, og saaledes \ist ogsaa fra mange flere,

som ikke nævnes. Man harmed rette tvivlet om, at een Mand
kunde sammenskrive et saadant Værk

,
som Landnaina, om et

saa vidtloftigt og forholdsviis dog tyndt beboet Land som Is-

land, da Efterretningernes Indhentelse i hin fjerne Tid maatte

være særdeles vanskelig. Det er mueligt at Are, og tildeels

hans Værks Fortsættere, have erhvervet sig ved egne Reiser

og ved andres Besog hos dem, en stor Deel af den attraaede

Kundskab
,
men den bedste Ledighed dertil havde de dog paa

Islands almindelige Landsthing, hvor Landets kyndigste Mænd
aarlig kom sammen, og hvor det tillige var Skik at de soiji

forstode at fortælle gamle Sagn og Efterretninger (saavclsom

og nyere Begivenheder og Tidender) underholdt og under-

viste deres Tilhdrere paa en saadan Maade. Der gaves des-

uden Fortællere og Slægtskabsudregnere, der ligesom Skjaldene

sbgtc at erhverve sig de Mægtigeres Yndest og Beskyttelse

ved historiske og genealogiske Efterretningers Meddelelse. Vi

kunde paavise vidtløftige (skjont ei udgivne) genealogiske

Værker, som netop paa Island i nyere Tider ere, om ei bievne

til, saa dog fortsatte og betydelig forbgedc ved saaledes erhver-

vede Efterretninger fra alle Landets Dele. Hvad Landnåma
angaaer, citerer den ogsaa adskillige Sagaer som ældre Kilder

;

om dem agte vi at tilfoie enkelte Bemærkninger ved denne

Undersbgelses Slutning.
%
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lian beroe paa en blot Gisning. Rimeligviis er han her ble-

ven forvexlet med hans Slægtning, den ovenommeldte Finn,

hvem Annalerne ommelde ved det selvsamme Aarstal,

som i Arngrim Jonsens Crymogæa S. 82 ved en ojensyn-

lig Tryk feil (mellem 1135 og 1156) er forvandlet til 1159,

hvorved nye Forfattere dog tildeels ere bievne forledte.

Paa den Tid, da Are havde fuldfort sin storre Islendinga-

bo/c (benved 1123 til 1130), synes Kolskeg da allerede at

maatte have været en gammel Mand. Are Frode ddde.

forst (efter Annalerne) den 9de Nov. 1148, eller, efter

andre, 1149. — De ovenanfdrte Ord at Kolskeg har dic-

teret den sidste Deel af Landnama 1 lade formode, at

han, paa den Tid dette skete, af een eller anden os ube-

kjendt Aarsag, ikke selv har kunnet fore den i Pennen.

Ellers kan det gjerne være skeet efter den samtidige Ares

Begjering eller Foranstaltning. — Det er saaledes vel

mueligt, at Are har nedskrevet, eller indfort Kolskegs

ham eller andre givne Dictamen i sit eget Skrift, men kun

an fort hans Autoritet derfor som den egentlige Forfat-

ters eller Hjemmelsmands. Heraf kan det forklares at

Kolskeg, paa de Steder hvor han i denne Deel af Vær-
ket forekommer, omtales i tredie Person og kaldes hinn

JroSij hvilket Navn han vel neppe vilde have givet sig

selv, ligesaa lidet som Are har gjort sligt i sine Schcdæ

,

hvor

han taler om sig i forste Person. — Mærkelig bliver og

saaledes den Yttring i 4de Parts 9de Capitel om et Drik-

kehorn, sendt Hrollaug, Rognvald Jarls ovennævnte Son,

Ares Stamfader, af Kong Harald Haarfager: at Kolskeg

havde seet (JiafSi sé5) det samme Horn, da det synes at

vidne om en samtidig Nedskriver af Sagnet, og forekom-

^er saaledes i den ældste Codex, men i ingen af de ov-

nge, hvilke derimod sige, som om en forlængst afdod

) I Landnamas ældste Codex ere Ordene disse: Nu hejir Kol-
s^eggr fyrir sagt hétfan frå um landnåm .

Grønlands historiske Mindesmærker.. 1 Hind.
(
2
)



\8 INDLEDENDE UNDERSØGELSÉ.

Mand, at Kolskeg saae(så) Hornet. Dog bruges de fdrst-

meldte Udtryk, formodentlig udskrevne af den ældste Land-

nama, i Olaf TryggveSons stdrre Saga (Fornn\auna Sogur

II, 191). Slige, skjont tilsyneladende ubetydelige Tale-

maader kunne efter yor Mening ofte lede til vigtige kri-

tiske Oplysninger.

Det ældste Udkast til Landnama synes saaledes at

være forfattet, forst af Are Frode, og siden fordget, ved

Dictering, af Kolskeg Frode, men dog maaskee tilsidst lieelt

skrevet af Are, med Fordgelse af Kolskegs Tillæg. I det

hele udgjdr begges Værk den forste eller oprindelige Re-

cension af Landnama , om vi end antage at Are har be-

gyndt men Kolskeg sluttet den.

Begges Arbeide indeholdtes, uden al Tvivl, fordget med

nogle senere, dog vel mest til Sturlungernes Tider fort-

satte genealogiske Tillæg, i en hdist mærkelig, men des-

værre nu forlængst tabt Membran, af hvilken den lærde

Biskop til Skalholt, Mag. Brynjulf Svendsen, i sin Tid var

i Besiddelse, men hvis Indhold han dog reddede fra fuld-

kommen Undergang ved at lade den afskrive ved den

ovennævnte Præst Jon Erlendsen. Denne Codex havde

i eet og alt den selvsamme Skjæbne som den (S. 5)

ovenommeldte af Are Frodes ScJiedæ ,
thi ogsaa denne

Afskrift kom i Arne Magnussens Hænder, samt forva-

res i hans llaandskriftsamling ved Kjøbenhavns Uni-

versitets-Bibliothek
,
som Nr. 107 i Folio 1

. Den er af

*) Den yderst vigtige Original -Codex har dog ikke, da Af-

skriften blev forfærdiget, været ganske fuldstændig. I den har

da manglet 1ste Parts 18—21 Cap. incl. Det er vigtigt for os at

anmærke dette her, skjont det allerede er skeet i Ivb. (Side 46),

for at Læsere, som ei havde lagt Mærke dertil, ei skulle vildledes

af en Trykfeil
,
sammesteds S. 53 Var. 3, hvorefter de kunde an-

tage, at Raln Oddson og hans Hustru nævnes i Cod. B, som da

rnaåtte være forfattet henved 1300* Det defeete Sted er og anty-

det ved et aabent Rum af Afskriveren. Ligeledes et* det mærk-

værdigt at han ved Landnamas Slutning liar tilfoiet 10 (maaskee
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os lagt til Grund ved Udgivelsen af de Styklier af dette

Skrift, som angaae Gronlånd eller Amerika.—* Vore Grunde

herfor komme vi i det følgende nærmere til at fremstille.

3) Den tredie i Middelalderen opgivne Forfatter til

Landnama, efter Tidsfølgen, kar ogsaa Tilnavnet hinn

froSij hans Fornavn var Styrmer ; men hans Fædrene-

navn, Fodested og øvrige Herkomst ere os ubekjendte.

Han har da vistnok ikke tilkort nogen af det gamle Is-

lands egentlig mægtige eller rige Familier 1
. Døbenav-

net er sjeldent, og var saaledes tilstrækkeligt til at be-

tegne Manden for sin Tid, naar forst hans Stands- eller

Embedstitler og ellers hint hædrende Binavn eller Epithet

lagdes dertil. Han maa vel være fodt henved Aaret

ogflere)rcnc Blade, muclig bestemte for Kristni-Saga, hvilken vi

(riter hvad vi nedenfor ville godtgjore) ansee for en Fortsættelse

al Landnarna, som begge tilsammentagnc (tilligemed Schedæ)

skulde indbefatte det vigtigste af Islands Historie og Slægtregistre

saavel i den hedenske som i den christne Tid. Om Kristni-Saga,

ligesom det ovcnmeldte Stykke, da har manglet i Codcx B, eller

Biskoppen har ladet den afskrive for sig selv, eller endelig be-

fundet den at stemme overens med andre hans Haandskrifter, er

os nu fuldkommen ubekjendt. Desværre maa det og bekla-

ges, at selv Linier eller enkelte Ord ere i Originalen af een eller

anden Aarsag blcvne ulæselige for Afskriveren, som og enkelte

Gange synes, i det fuldskrevne, at have roisforstaaet dens Abre-
via turer.

• •
• • •

• ‘ \

') Vi tillade os kun den Gisning, at han har været af den ag-

tede Bondeslægt Ira Skogum
,
under Øfjeldene, i hvilken Navnet

Styrmer forekommer (Landn. 1ste P. 17 Cap.), af hvilken Laug-
mand IiaukErlendson (i 5 P. 1ste Cap.) fremstiller en lige til hans

Tid vedvarende Linie (thi den Brand Ejulfsdn, hvem han næv-
ner som da levende

,
ddde efter Annalerne 1331). Er dette saa,

har vor Styrmer været temmelig nær beslægtet med den be-

i'omte Sagamand, Biskop Brand Sæmundsdn
,
som selv var en

hætter til Vigdis, Snorre Sturlesons Farmoder. Da have og
Styrmers Beslægtede været afhængige af den mægtige og lærde

Odde-Slægt. /
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1180 eller endog for, thi allerede i Aaret 1210 blev han,

som dog ellers var Præst, valgt eller udnævnt til at;

beklæde det vigtige Laugmands-Embede paa det alminde-

lige Landsthing. At denne hans Ophoielse er sheet ved

Oddemændenes
,

især den da mægtige Sæmund Jonsons,

og de med dem forbundne Sturlungers 1 vældige Ind-

flydelse, er hoist sandsynligt. Dog synes Styrmer ef-

ter 3 til 5 Aars Forlob (1213 eller 1215) at have fri-

villig afstaaet Laugmands - Embedet til sin Ven Snorre

Sturleson, af hvem vi siden see ham at have været af-

hængig. Uden Tvivl har Styrmer i de næste 13 eller

15 Aar fort et stille og mest til Videnshaben helliget

Liv
, thi vi finde ham atter forst ommeldt af Historien

i Aaret 1228, da Snorre Sturleson (efter Sturlungasa-

gas 4de Bogs 29de Cap.) sendte ham til sin Brodersdn

men dog daværende Fjende, Hovdingen Sturla Sigvat-

son, som den Gang var tilstede i Norderaadalen
,

for at

indgaae med ham en Vaabenstilstand eller forelobigt

Forlig. Styrmer fremsagde Formularen derfor, og be-

hræftede Vaabenstilstanden paa Snorres Vegne, med Haand-

slag til en anden Præst, der optraadte som Sturlas Client

eller Befuldmægtigede. Tre eller fire Aar derefter (1231

eller 1232) var Snorre forhindret fra at tage til Althin-

get, shjdnt han da var Laugmand, men sendte vor Styr-

mer dertil, for at beklæde Embedet i sit Forfald (1. c.

5te Bogs 11te Cap.). De Udtryk, hvori dette meldes,

antyde Styrmers ganske underordnede Forhold til Snorre,

som om han var hans Underhavende eller Huusbetjent,

CSnorri let Styrmi .... riSa meS Itigsogu), Det bliver hoist

sandsynligt, at Præsten og Ex-Laugmanden Styrmer op-

holdt sig i Snorres Huus, og dette saavel af de fortalte

Omstændigheder, som af flere Grunde, hvilke vi nu

komme til at anfore.

*) Begge Slægter nedstammede paa forskjellige Maader, tillige

med Are Frode og hans Familie, fra den berbmte Sidu-Hall.
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Netop ved det samme Aar og paa det sidstanforte

Sted fortæller Sturlunga , at Snorre „sammensatte" eller

redigerede (setti jama/zJSagabdger (sogubækrj, hvilke Sturla

Sigvatsdn, som da igjen var bleven Snorres Ven, og tit

opholdt sig hos ham paa Reikholt, med megen Iver og

Omhu lod afskrive. Ogsaa har Biskop Miil ler (i Saga-

bibliotliekets III, 405) anfdrt forskjellige Steder af Snor-

res Heimskringla
,

hvori han selv udtrykkelig siger, at

han har „ladet skrive”, altsaa ikke ‘selv skrevet, forskjel-

lige af de Sagaer som den indeholder. Biskoppen be-

mærker og meget rigtig, at „Snorres mangefoldige pu-

blike, private og digteriske Virksomhed ikke passede sig

til omhyggelige historiske Undersdgelser, hvorimod man
af den erfarne Verdensmand, den heldige Digter, kunde

vente et rigtigt Greb paa hvad der især fortjente at ud-

liæves og bevares af de gamle Skrifter.” Om den Maade,

hvorpaa dette mege* sandsynlig menes at have fundet

Sted, henvise vi til Sagabibliotheket, III, 404.

Hertil kan vel og lægges den Bemærkning: at det,

lige til Snorres Dage, ikke synes at have været Skik i

Norge eller Island, for de Hovdinger, som ikke tillige

vare Geistlige, selv at beskjeftige sig med idelige Skri-

verier. Klerkene, som og havde nydt den bedste og om-

hyggeligste Underviisning, fandt derimod en saadan Be-

skjeftigelse hæderlig og passende for sig. Saaledes vare

Islands lleste ældste Forfattere, forsaavidt deres Navne

nu ere os bekjendte, Præster eller Munke som: Are

Frode, Sæmund Frode, Biskop Brand, Abbed Karl, Gun-

log Leifsdn, Odd Snorresun, Styrmer Frode o. il. Vi

vide af det ovenanforte, at den sidstnævnte var Snor-

es hengivne Client og Medlij elper i Laugmands-Embedet,

samt rimeligviis længe har opholdt sig i hans Huus. Da
endvidere P. E. Mullers vigtige Undersdgelser om Snor-

res Kilder have beviist, hvilket og de nu udkomne

Formnanna Sogur (V> 170> 226, 26SJ bevidne, at netop
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Styrmer Frode har forfattet en udforlig Saga om Norges

Konge Olaf Haraldsdn, i Almindelighed kaldet den Hel-

lige, tage vi vel neppe Feil
,
naar vi gjætte at Styrmer,

maaskee blot ved at afskrive, forene eller fordge ældre

skriftlige (f. Ex. Are Frodes og Sæmund Frodes) Beretnin-

ger og tillige andre Traditioner samt mundtlige Sagn
,
har

sammenskrevet denne store Saga, som indeholdes i Flatø-

bogen, og nu baade efter den og liere Pergaments - Co-

dices er * udgivet af det Kongl. Nordiske Oldskrift-Selskab

(Fornmanna Sogur IV-V Bindi. Kmhofn. 1 820-1So O), net-

op efter Snorres Foranstaltning 1

,
for at den kunde læg-

ges til Grund for vedkommende Deel af hans kjærne-

fulde Udtog eller kritiske Omarbeidelse af samtlige Nor-

ges Enevoldskongers Historie ,
hvilken vi formode han

engang havde forudbestemt, og virkelig (henved 1237)

anvendt, til en lige saa værdig og passende som sjel-

den og kostbar Foræring til een af Norges Herskere,

Kong Hakon eller Hertug Skule, af hvilke vi vide at

den førstnævnte
,

i sin sidste Sygdom ,
Nat og Dag har

ladet sig forelæse Sagaboger om alle Norges Konger,

fra Halfdan Svarte af, hvormed Snorres norske Historie

begynder, og at han forlod, saa at sige, det jordiske,

under Forelæsningen af den vidtløftige Saga om Kong

Sverre. (Hkr. V, o77—78J. Vi tilfoie den vor Mening,

at Styrmer Frode, i Reikholt eller dets Nærhed, ogsaa

har afskrevet Are Frodes og Kolskegs Landnama, som

et IJovedværk for selve Islands ældste Historie, samt

V Et næsten afgjorcride Beviis herfor synes det at være, at

den største Recension af Olaf den Helliges Saga ,
i adskillige ai

dens ældste Membran- Afskrifter findes at være forsynet med en

Fortale, som, skjont noget udførligere, i det meste stemmer over-

ccns med den, som ledsager Snorre Sturlesons Norske Kongers

Historie. Dog er Ordenen ni. ni. heri noget forandret. Set

Fornmanna- fiogur JFt \ 5 (med den tillagte Forklaring over de

brugte Ilaandskrifter i Udgavens Fortale S. 2 o. f. samt den danske

Oversættelse afOlaf den Helliges Saga i Oldnordiske Sagaer 4/1—5.
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foroget den med Fortsættelsen af dens Slægtregistre,

især dem som angaae hans Patroner, Sturlungerne og

de med dem beslægtede samt for en Tid noie forbundne

Odde-Mænd (Oddaverjar), hvis ikke de, som angaae de

sidstnævnte, allerede vare udarbeidede af en dem hen-

given eller til dem horende Forfatter, som levede i deres

Nabolag, thi vi antage det for meget sandsynligt, at Are

Frodes Haandskrift, eller en samtidig Gjenpart deraf,

er fra Odde eller Helgafell, og maaskee fra begge Ste-

der, kommet i Snorre Sturlesdns Værge. Aarsagernc

til denne vor Formodning ere disse:

Sturla Thordson den ældre, kaldet Hvam-Sturla (ai

sin Bolig Hvam i Bredefjorden) satte i Aaret 1181 sin

Son Snorre, da tre Aar gammel, til Opfostring og Oplæ-

relse hos Hdvdingen John Loptsdn, boende paa Gaarden

Odde, i det nuværende Rangaavallesyssel paa Sonder-

landet. Hans Farfader var den berdnite, ovenommeldte

Præst Sæmund Sigfussdn (hinn fro5iJj Are Frodes Ven

og Mcdarbeider ved hans Værkers Udgivelse, men hans

Moder Thora var en Datter af den norske Konge Mag-

nus Barfod. John Loptsdn, som ikke allene beklædte

det verdslige Gode- eller Herredshovdings-Embede, men

tillige borte til Klerkestanden
, t

som Kirkens Diaconus,

ansaaes i sin Tid for den lærdeste, viseste og tillige ri-

geste Mand paa Island. Han vedligeholdt den Lærdoms-

Skole, som hans Farfader Sæmund forst havde stiftet

paa Odde 1
. Her tilbragdc Snorre Sturleson sin Barn-

*) Eliter Sæmund Frodes Dbd rar denne i sin Tid over hele

Island beromte Skole bleven vedligeholdt af hans Sonncr Lopt

og Ejal C. Al* den sidstnævnte blev den hellige Thorlak undcr-

viist, efter at han,, som lians endnu ikke udgivne ældste Saga ud-

trykker sig, var antagen i dette ypperste Hovedsted
(
hæ&sta

hofu&sta&) for Videnskab og Literatur paa Island. Uagtet sin

strængc ReligiCusilet yndede denne beromte Biskop
,

sk jon t ban

havde studeret baade i Frankrig og England (Paris og Lin-

coln) stedse meget nordiske Sagaer og Digte, til hvilken Tilboie-
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dom og Ungdom til han var 19 Aar gammel
,

og be-

nyttede sig (efter Schonings Udtryk) særdeles vel af

den ønskelige Ledighed han saaledes fik til at samle

Kundskaber, ligesom han og gjorde sig vel bekjendt saa-

vel med de ældste hedenske Skjaldes Digte, der vare

bievne flittig samlede af Sæmund Frode, som med denne

Forfatters samt Are Frodes og lieres historiske Arbeider.

Det er upaatvivleligt, at Drengebørn i Oddes Skole (som
ellers paa Island i anseelige Mænds Huse) bleve underviiste

i Landets og de nordiske Moderlandes
, især i Norges,

Historie. Ved denne Underviisning paa Odde ere yist Sæ-
munds og Ares Skrifter bievne brugte. Saaledes lagde

Snorre, ved John Loptsdns Underviisning og herlige Bog-
samling, den forste Grundvold til den Smag og Lær-
dom, som have gjort hans Navn udddeligt.

Efter sin Fosterfaders Ddd opholdt Snorre sig nogen

Tid hos hans Son Sæmund paa Odde,, som da, i sin

Faders Sted, ansaaes for Landets rigeste Mand, men om-

tales ikke af Historien som nogen Dyrker eller Ynder
af Lærdom. Det er derfor hdist sandsynligt, at Snorre,

som ogsaa var meget rig, og stedse gjorde sig Umage
for at erhverve, lade afskrive, og selv forfatte Boger,

har, enten da han forste Gang tog bort fra Odde,* eller

og da han siden
,

i sin Manddoms og hoieste Velmagts
Dage, reiste derhen paa ny, efter den yngre Sæmunds
Ddd og efter hans Sonners Begjering, for at dele hans
Bo mellem dem — benyttet sig af Sæmunds eller hans
Sonners Venskab for sig men Ligegyldighed for Viden- •

skaberne til at komme i Besiddelse af hans efter Sæ-
mund Prode og John Loptson arvede betydelige Bog-
samling. I denne har upaatvivlelig været, og med eller

fra den kommet i* Snorres Besiddelse: 1) Den berdmte
Samling af Hedenolds-Digte, som v i, efter Samleren, tit

lighed Opdragelsen i den fædrelandske Literaturs daværende Ho-
vedsæde uden Tvivl havde lagt den forsle og varige Grundvold.
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kalde Sæmunds Edda, hvilken Snorre selv siden forkla-

rede ved en prosaisk Paraphrase og Commentar, til hvilke

han maaskee ogsaa har erholdt liere Materialier fra det

samme Skriftforraad 1
. 2)Are Frodes, tildeels af Sæmund

Frode reviderede eller forøgede, Skrifter a) over de

norske Kongers Historie b) de saakaldte Schcdæ og c) vor

her omhandlede Landndmci.

En anden nok saa sandsynlig Maade, hvorpaa Snorre

Sturleson er kommen i Besiddelse af Are Frodes Skrif-

ter (os vitterlig af den fcmstnævntes egne Værker) 2

kjende vi ellers af Historiens udtrykkelige Vidnesbyrd.

Hallfride, Ares Sønnedatter, boede, formodentlig efter

hendes Fader Præsten Thorgils Areson, en Tid lang

paa Helga feli, med hendes Mand, Præsten Magnus Paul-

sdn. Som vi formode, have de arvet Gaarden, eller udldst

den fra Hallfrides eneste Broder og Medarving, Are
Thorgilssdn, den yngre, kaldet den Stærke, som boede

paa Stad i samme Thinglaug, nu kaldet Stadastad; Mag-
nus og Hallfride boede paa Helgafell til Aaret 1184,

da Klosteret fra Flatd
,

efter Biskop Thorlak Thorhalle-

sdns, kaldet den Helliges, Foranstaltning blev llyttet

dertil. De nævnte Ægtefolk flyttede da til Reikholt,

*) Set* herom P. E. Muller Ueber die Aechtlieit der Asalehre

S. 75 «• L samt Finn Magnusens danske Oversættelse af den æl-

dre Edda Iste Bind, Fortalens S. XXXVII—XLI.
2
) At Ares Scheilæ og vel tillige lians store Jslendingabok vare

Snorre bekjendte, sees afHeimskringlas Fortale; ogsaa ommeldes
deri de norske Kongers Levnet, skrevet af ham. I Olaf den Hel-
liges Saga (Hier, 11, 313) henviser Snorre og tildet som Are
« tselv havde sagt i sine Bciger” (svA sem hann sjalfr heCir sagt i

y'num Lokum), Ares lærerige Bdger omtales og, som de vigtigste

ålandske, i Skalda, Basks Udg. S. 276, hvoraf dog nogle, af

274 at slutte, synes at have været af grammatikalsk Indhold.
Disse Skrifter omtales vel der af Snurres Broderson OlafHvite-
skald, i hvis Besiddelse de, efter den Førstnævntes Dod, tildeels erc
komne. Maadcu, hvorpaa det skele, vil blive oplyst i det folgendc.
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Mandens Fædrenegaard, og boede der til 1208. Snorre

Sturlesdn, som indtil den Tid havde boet paa Borg,

syntes bedre om Reikholt, og benyttede sig for saavidt

al’ den Pengetrang ,
hvori Magnus og Hallfride da vare

komne, at lian indgik en Forening med dem, hvorefter

de overdroge ham Gaarden Reikholt, og deres hele Bo,

paa de Vilkaar, at han skulde underholde dem selv og

deres Bdrn, samt bekoste disses Opdragelse 1
. At Præ-

sten Thor giis, Arc Frodes eneste Son, som maa have

været voxen, da han ddde, har arvet hans efterladte Bd-

ger og Haandskrifter, er vel upaatvivleligt. Ved Thor-

gils Aresons Ddd kom vel hans fleste Bdger til hans

lærde (geistlige) Svigersdn
,

som kunde bedre benytte

dem end hans ulærde Svoger, som kun synes at have

været bekjendt ved sin usædvanlige Styrke. Bdgernc

have da hort til Præsten Magnus Paulsdns og hans Ko-

nes Eiendele, da de i deres Alderdom aftraadte dem

til Snorre Sturlesdn, der vist med Glæde har modtaget

Ares Skrifter, som ligge til Grund for en vigtig Deel

af hans eget store historiske Værk. Baade Præsten Mag-

nus og hans Hustru Hallfride ddde, efter Annalerne, i

Aaret 1224. Fra den Tid af lader det til at Snorre, for-

modentlig med Styrmer Frodes Hjelp
,
især har ivrig sys-

selsat sig med Ares, Sæmunds, og andre gamle historiske

Værker, for deraf at sammensætte de norske Konge-

Sagaer, muelig og den yngre Edda og andre lignende

Arbeider.

Da Styrmer Frode har været omtrent jevnaltlrende

med Snorre, fodt 1178, men længe, som bekjendt, hans

*) Sec Sturlungasaga 2 IL, 34 og 38 Cap. samt 3 B., 20 Gap.

De nævnte Ægtefolk havde to Sonner, Brand lYIagnusson og

Åre Magnusson, som siden bleve Præster,, hvoraf man kan slutte

at Snorre Sturlesdn (som og underholdt deres Forældre, til

deres Ddd, i fulde 16 Aar) vel har opfyldt sin mod dem ind—

gangnc Forpligtelse.

i
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V en og Fortrolige, samt tillige sandsynligvis hans Med-

arbeider ved historiske Værker, er det vel mueligt, at

ogsaa han er bleven opdraget i John Loptsons Skole og

der har lagt Grund til sin i hans Tid berdmte Lærdom.

Var dette Tilfældet, kunde ingen bedre være i Stand til

at forklare og afskrive hine Værker, end netop Styr-

roer, hvortil Snorre da ogsaa synes at have brugt ham.

1 al Fald er det vist at Styrmer har været een af Land-

namas Bearbeidere eller Fortsættere, den forste efter

Are og Kolskeg — og vi haabe nu tilstrækkelig at have

udviklet Sandsynligheden deraf, at dette er skeet efter

Are Frodes for paa Odde, eller maaskee paa Helgafell,

forvarede, men senere Snorre tilhorende Originalværk,

samt maaskee tillige i hans IIuus og under hans Tilsyn.

Af alt det ovenanforte bliver det saarc let at begribe at

Styrmer Frode især, ved Tillæggene til det ældste Ud-

kast, har gjort sig Flid for at fortsætte og fremstille

Oddemændenes og Sturlungernes Slægtregistre 1
.

Dog kunde disses Revision og Fuldendelse tillige me-

get naturlig tilskrives Landiwmas næste Bearbeider, men
fdrend vi ommelde ham, maatte det tillades os at tilfoié

det mere, som har kunnet blive os bekjendt om hans

nærmeste Forgjængere.

Hvorlænge Styrmer Frode har opholdt sig hos sin

Velynder Snorre Sturleson, efter at han 1231 eller 1232

havde udfort hans Laugmandsforretninger paa Althinget,

vide vi ikke, men sandsynligviis har han, ligesom Snorre

selv, i Aaret 1236 maattet flygte fra Reikholt, da dennes

Fjender bemægtigede sig den nævnte Gaard. I det næst-

’) Saaledes hedder det f. Ex. i 5 Parts 5 Gap. pa$an eru S/url~

ungar komnir ok 0,ddaverjar

,

(derfra nedstamme Sturlungerne

°g < Hldemændene). 5 P. 3 C.: er Oddaverjar eru fråkomnir ok

Sturlungar. Sturlusynir (Shirles Somier , Snorre hans Bro-

dre) nævnes i del mindsle paa 6 forskjellige Steder.
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paafolgende Aar fandt Snorre sig nddsaget til at forlade

Island og drage til Norge. 1239 forlod lian atter dette

Rige, mod Kong Hakon Hakonsons Forbud, hvorved

han paadrog sig Kongens hoieste Unaade, og maatte en-

delig, efter derved opstaaede Forfolgelser, miste sit Liv i

Aaret 1241. Hans Yen Styrmer overlevede ham, og

satte ham (efter Sturlungas 6te B., 23de Cap.) et særegent

Minde ved at betegne hans Dddsdag, den 22de Septem-

ber, med denne besynderlige Benævnelse: Art[5 Snorra

folgsnar jarls d. e. Snorres
,
den hemmelige — eller hem-

melig udnævnte — Jarls aarlige Erindring, — nemlig

ved en Sjælemesse paa selve Dddsdagen
,
som dog i de

katholske Tider vel sjelden holdtes uden for rigelig

Betaling, enten af testamentariske Gaver eller af den

Afdddes Arvinger. Snorres Minde kunde neppe hædres

paa denne Maade, da han blev anseet for en fredids

Statsforbryder, og hans Gods erklæret for forbrudt til

Kongen. Muelig har dog Præsten Styrmer
,
af Taknem-

melighedsfdlelse for sin afddde Velynder, villet opfylde

den sidste Pligt mod ham ved den ovenommeldte Hellig-

holdelse af hans Dddsdag, — hvis han ellers ei har hen-

kastet sin Antegnelse
, som blot historisk

,
i et Nekrolog,

eller i de Annaler som han siges at have forfattet. Om
hah, efter sine Begreber, har villet hædre Snorres Minde

ved hin underlige Jarls-Benævnelse
,
eller nedskrevet den

%

i en anden Hensigt, kunne vi nu ikke vide. Anledningen

hertil har den ene af os, Finn Magnusen, nærmere drof-

tet i hans Udsigt over Snorre Sturlesons Liv og Levnet. '

i det Skandinaviske Lit. Selsk. Skr. 10de Bind 1823.

Sine sidste Leveaar synes Styrmer ellers at have til-

bragt i et Kloster 1

, og der at have opnaaet Priors Vær-

*) Sandsynligvis i Helgafells Kloster, hvorfra hans Værker og

let kunde komme til Flatci, hvor de tildeels cre bievne opbevarede

for os ved den der skrevne berttmte Codex. Dog er det tillige
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<lighe<l, da en saadan Titel tillægges ham af Annalerne, i

det de ommelde hans Dodsfald, hvilket de og en i Stok-
holm forvaret Kalender fra det 14de Aarh., to Gange ud-
given af Biskop Hans Finsen 1 henfore til den 20de Fe-
bruar 1245. Saaledes maa „1265" (som hans Dodsaar)
ansees for en blot Trykfeil i Finn Jolinsens ypperlige

Værk: Historia ccclesiastica Islandiæ, 1,21o, hvorfra den
senere er overfort (som troværdig) til flere nyere, ellers

gode Skrifter. Styrmer overlevede folgelig Snorre kun i

4 Aar. Styrmers Vidnesbyrd om Kæmpen Hbrds udmær-
kede Egenskaber paaberaabes i et Citat i Saga af HdrSi
ok Hdlmvcrjum 40de Cap. (Ågætar Forfim. Sog. Hålum
S. 126). Ben handler for det meste om Begivenheder,
skele i Borgarfjorden, hvorfor den der længe boende Styr-
niers Udsagn om Ildrd saare naturlig anfores. De samme
Udtryk synes og at tilkjendegive, at Styrmer selv har for-

fattet det forste Udkast til Sagaen, som senere er bleven ud-
videt af en nyere Bearbeider. Jfr. Sagabibliotheket, I, 280.

4) Vi vide med temmelig Bestemthed, efter livad vi læn-
gere hen ville sdge at udvikle, at Snorre Sturlesons store

Bogsamling næsten strax efter hans Dod er bleven taget i

Besiddelse af Sturla Thordson
,
den ene af hans to Broder-

tf

sonner, som vare oplærte af ham eller i hansHuus, og som

rimeligt at Styrmers Skrifter i sin Tid have tilhort Sturla Thord-
sdn og længe have havt fælles Skjæbne med hans Hdkonarsaga
ligeledes afskrevet i Flatbbogen, hvis Ophavsmand eller Af-
skrivere da enten have faaet eller laant den fra Ilelgafells Klo-
ster, eller fra Private, i hvis Hænder den muelig var kommen
fra ErlendHaukson (eller hans Arvinger), i hvis Fader eller Bed-
stefaders Eie de i sin Tid kunde have været komne fra Sturla
Lhordsdns Bo. I det 17de Aarh. kom saavel Flatdbogen som

Landnåma og Hauksbok i Brynjulf Svendsens Besid-
e

j

Se
» °6 derfra tildeels senere til Kjo benhavn.

) Bagved hans Faders, Biskop Finn Johnsens Hist, eccl,
s • 1ste lom., og senere i Langcbeks Scriptores rer . Dan, me~

dii æui, 2den Tome.
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begge arvede lians A andsgaver og Kjærlighed til den nor-

diske Literatur. Saavel han, som hans Broder Olaf Thord-

sdn, vare Mænd af Formue og Anseelse, samt forestode,

efter hinanden, Laugmands r Embedet i Island. Skjont de

begge hdrte til Nordens bedste Skjalde, synes Olaf dog, hvad

hans egne Arbeider angik, allene at have dyrket Digtekun-

sten
;
det meste af dem er tabt

, med Undtagelse af hans

Fortsættelse af Snorres nordiske Poetik (den. yngre Edda

med Skalda) 1
. Dette Foretagende synes ellersat vise, at

han af sin Broder har erholdt deres Farbroders, ham fra

Barndommen af saa Itjære literaire Skatte
,

for saavidt de

indeholdt Nordiske Skaldedigte, og alt som kunde tjene til

deres Oplysning. At dette Værk skylder den Sæmundskc

Skole og Bogsamling paa Odde sin forste Oprindelse, have

vi ovenfor bemærket. Det er derimod vist at Snorres ef-

terladte egentlig historiske Skrifter ogBoger erc bievne hos

Broderen Sturla, hans stdrste Værks berdmte Fortsætter,

som, skjdnt han selv var en ypperlig Digter, dog ivrigst

dyrkede hint Fag
,
og uden Tvivl især har samlet alle de

Sagaer, som angik Norge og Island. Blandt de sidstmeldte

har Landnama været
,

forst forfattet af Are og Kolskeg,

men siden fortsat eller foroget af Snorres Ven og Client

Styrmer Frode. Vi ansee det for troligt at Olafs Bogsam-

*) Al Olaf Thordson virkelig har fortsat dette Snorre Sturlc-

scins Værk, grundet paa et ældre af Sæmund Frode, er udforligs!,

beviist af P. E. Muller i'i. d. Ae. d. Asalehre S. 34 o. f. 75 o f.

Olaf havde i 5 Aar (1236—1240') opholdt sig ved Danmarks Kon-
ges, Valdemar den 2dens Hof, og anforer mærkelig nok Be-
mærkninger af ham (hvem han i sin grammatikalske-Tractat kalder

sin Ilerre) om visse Characterer af Runeskriften (S. Snorra Edda
in. S., Rasks Udg. S. 302)* Sk jont Olaf Thordson efter gamle
Annalers Beretning var Kirkens Sub - Diaconus, forestod han

dog i Island Laiigmands-Embedet i Aarene 1248 og 1252« Ogsaa

erfare vi (at Sturlunga-S. 9 B. 30 C.) at han, formodentlig i et

Slags Skole, underviiste Drenge, som skulde oplæres til Præsier.

1
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Hng, efter hans Dod 1259, ved Arv, eller paa andre Maa-
der, er liommen i hans Broder Sturlas Eie; dette er saa

meget sandsynligere
,
som Olaf, efter hvad vi kunne ud-

linde, hverken var gift eller efterlod sig Livsarvinger.

Det blev en Nddvendighed for Sturla, som agtede selv at

skrive Islands Historie i sildigere Tider, at gjennemsee

Landnama ndie, ja selv at tilfoie den det fra ældre tro-

værdige Kilder, som var udeladt deri, men ham dog be-

kjendt. Saaledes blev da den reviderede Isiendingab6b

^

i den

3die eller4de Udg., en Hovedgrundvold for Isiendinga-Saga
bin fni/da (Islands store Historie) ellers kaldet* Sturlunga-

Saga, af hvilket Værk, saaledes som vi nu Kave det, Sturla

Thordsdn vel har skrevet det meste
,
men han afbrddes af

hoi Alder eller og af Dddcn (1284) i sit Arbeide, som blev

sluttet af en anden Haand. Vi henvise, for det for-

ste, lierom til Amtmand Bjarne Thorsteinsons Fortale til

Sturlunga-Saga 1ste Binds 1ste Afdeling S. IV—X og Bi-

skop Mullers Sagabibliothek I*, 245—248. Om den Mand,

som har sluttet hint store Værk ,
forbeholde vi os ellers

at meddele nogle Oplysninger ved denne Indlednings Ende.

Hvor bevandret Sturla ogsaa var i Norges Historie,

skjonnes let af hans store Saga om Hakon Hakonson, ud-

given tillige med to smaae af hans Saga om Magnus Laga-

bæter tilbageblevne Brudstykker, ved B. Thorlacius og

V\ erlaufF, som- 5te Deel af Noregs Konunga-Sogur (Fol.

Khavn. 1818). At Snorres ypperlige, af ham saaledes fort-

satte, historiske Forarbeide her har tjent ham tilLedetraad

og Monster, skjonnes lettelig af enhver sagkyndig Gransker.

5) End en femte Bearbeidelse synes Landnama paa

Sturlas Tid eller lidt for at have erholdt, som enten er

kleven foretaget eller foranstaltet enten a) af Snorre Stur-

lesons Fætter og Sturla Thordsdns Ven, Marcus Thordson

Paa ^telum i Borgarfjorden, eller b) af dennes Fader, Præ-
sten Thord Bddvarsdn til Garde paa Akranæsset i det
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samme Herred, een afSnorreStiirlesons bedste Venner, som

da let lios liam kunde tage eller faae en Afskrift af den i

hans Værge værende Landnama, hvilken han maaskee selv

har fordget, især med de Slægtregistre som slutte med

ham selv og hans Sun Marcus. At denne Forfatter for-

uden Styrmers Tillæg ogsaa skulde have erholdt de af

Sturla Thordsdn tilfdiede, er vel mueligt. Dog er det

sandsynligere at Værket end senere er blevet omstdbt i sin

nærværende Form, og saaledes har erholdt nogle, ellers

ubekjendte, tit mærkværdige, men undertiden noget tvivl-

somme og urigtige Tilsætninger og Forandringer. Hans

Finsen har troet at den af Arngrim Johnsen og Bjdrn John-

sen menes ved den af dem brugte Codex, som de undertiden

citere underNavn af\atnshyrna, (formodentlig af enGaard,
0 S

kaldet Vatnshorn)
;
den har vel været skrevet paa Perga-

ment, men dens Indretning og Skjæbne er nu ganske ube-

kjendt 1

. Af denne saakaldte Melabuk har den Arnæmagnæ-

anske Samling en udforlig Afskrift samt et dermed overens-

stemmende Brudstykke af en anden. Den Recension, som vi

nu have, er ellers, som det synes, omdannet efter Hduhbak og

foroget med dens Varianter. Ved noie at undersbge de gamle

Slægtregistre finde vi ellers atSnorre Marcusson paa Melum,

Son af Marcus Thordsbn sammesteds, har havt en Son, hvis

Navn vi desværre ikke vide, men som har havt nogen Andeel i

*) De i Varianterne til Lamlnamas 4de Parts 7 Cap # (Ka

S. 300—30, og end vidtløftigere Ku S. 199—200) indforte Smaa-

stykker ere, efter vort Skjonnende, et temmeligt nyt Tillæg til

Melabok (E), skjont vel tildeels hentet fra gamle Kilder; som en

saadan angives y
ved Stykkets Slutning, Vatzliyrna . Af denne

Codex anforer Arngrim Johnsen i sin Crymogæa Side 62 (512)

og 77 tildeels det samme , men tillige og noget mere, som fore-

kommer ellers i Kjalnesingasaga ,
samt endelig et Stykke S. 113

som aabenbare er taget af Bar&arsaga iste Cap. (Hol. Udg.

S. 161)* tvivle derom at Vatzliyrna har indeholdt Land-

naraa, og den paaberaabes ei heller af Arngrim i Spec . Ilist . JsL
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Sturlunga - Sagas Udarbeidelse
,

i det han der, i et af de

ældste og bedste Haandshrifter
,

taler om sig sely i forste

Person som Ketil Thorlaksons Dattersøn og Fætter til Nar-

fes Sønner. Herom bomme yi til at handle udførligere yed

at omtale den sidstmeldte Sagas forskjellige Forfattere i

det følgende.

6)Landnamas ovenmeldte gamle Recensioner have, paa
den sidstmeldte nær, været dens sjette Bearbeider, Hank
Erlendsøn, bekjendte. Denne af Islands Literatur, som
Samler og Afskriver, særdeles fortjente Mand nedstammede
baade paa Fædrene- og Mødrene-Siden fra gamle islandske

Familier — see f. Ex. den ved Hauk selv fortsatte Land-

namas 3 P. 13 Cap., 4 P. 1 Cap.
,
5 P. 9 Cap. (hvor hans

Hustrues, Steinuns, Stamtavle ogsaa findes 1

)• Hans Fader
Erlend Olafsøn

,
kaldet den Stærke eller den Tykke, var

netop, fra Aaret 1278 af, Sturla Thordsøns Eftermand i

Laugmands-Embedet paa Island 2
,
og den mægtige Hierarch

Biskop Arnes kraftige Modstander. I Aåret 1290 blev han
af Kongen forlenet med Vestfjordene, i hvilken Landsfjer-

ding baade han og hans berømte Søn havde deres Bopæl,
og Erlend synes endog lige fra 1284 af at have havt noget

) Bét sidstmeldte Sted rnaa dog eftersees enten i den Skalholt-
ske eller i den ældre Kjobenhavnske Udgave, men ikke i den nyeste
(S* 234), hvor (Laugmand) Hr. Erlend, ved en urigtig Læsemaadcs
Anlorelse i den brugte Text-Afskril't, tillægges tvende Modre,
Slcinun og Valgerde, af hvilke den førstnævnte var Moder til

Laugmand Rafn Oddsbn
,
som saaledes var i Slægtskab med sin

\ ens og Collcgas, Erlend Olafsbns, Hustru. Saavel Pergaments-
fragmentet af llauhsbdh og Bjørn Jobnsens Uddrag i Grønlands
Annaler, som dets eneste gamle Afskrift have den rette Læse-
n>aade, der ogsaa stemmer medLandnamas Udgavers 2P. 2G Cap.

il. St. -
'

') Dette bevidnes udtrykkelig i Sturlungasaga
,

lOde Bogs
19 Capitel. Dog overtog Erlend Laugmands-Embedet atter 1283*

Groniands historiske Mindesmærker, 1 Bind. (3)

»
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med dens Forvaltning at bestille. Hans Mddreneslægt var

islandsk, men om hans Fader Olafs Forfædre tie vore Ef-

terretninger. At han saaledes efter lieres Gisning kan have

nedstammet fra Norge paa Fædrenesiden, er vel mueligt.

I sin Alderdom synes han at have afstaaet Laugmands-Embe-

det til sin Son og ddde 1312. Hans Son Hauk synes, efter

nogle Annaler, forste Gang at have forestaaet Laugmands-

Embedet 1294 1 formedelst sin Faders da foretagne Reise

til Norge. Andre foregive, at han blev virkelig (skjont han

maaskee rettere midlertidig fungerede som) Laugmand

1295. Dette sidste har vel i Faderens Fraværelse tiere væ-

ret Tilfældet. 1303, da han opholdt sig i Bergen, kaldtes

han (i norske Diplomer) f<Herra Hciuker logmaSr

”

-1306

kom han tilbage fra en Reise til Norge og ommeldes som

virkelig Laugmand. 1308 stiftede han, tillige med Biskop

Arne Helgeson, et saa kaldet Hospital (spltali') eller For-

sorgelsesanstalt for lærde (geistlige) Mænd, paa Gdilvcrja-

bai (Gaulvcrjabæ) i Arnes Syssel. Han reiste i samme Aar

ud af Landet til Norge, hvor vi see at han af og til har op-

holdt sig. De fleste Annaler ansætte hans Ddd til 1334.

Laugmand Hauk Erlendsdn forekommer saa tit i nor-

ske Diplomer fra den Tid, og havde saa meget med Dom-
mer-Forretninger og andre offentlige Sager i Norge, især i

Bergen og dets Omegn, at bestille, at man let kunde fri-

stes til at mene, at han virkelig har fungeret som Bergens

eller Guletliings Laugmand, hvilken sidste Titel en gam-

mel Oversættelse af et norsk Diplom, fra 1311 ,
tillægger

ham, men derved mene vi at en Feiltagelse er indldben,

med mindre han, som constitueret
,

for en kort Tid, har

O Saavidt os er bckjendt nævnes Hauk da forst som Laug-

mand i Annalerne. Af et Sted i Espelins Islands Arbækur 1ste

Deel S. 11 kunde man slutte at den lærde Forfatter har meent at

ban i Aaret 1097 allerede havde lorestaaet Laugmands-Embedet i

II Aar, altsaa fra 1286 eller 1287 ak Muelig har han allerede

da havt noget med det, i sin Faders Fraværelse, at gjcirc.
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fort en saadan Titel,— da Gunnar Hjarandason, i originale

Diplomer fra foregaaende og paafolgende Aar (1310 og

1312) udtrykkelig kaldes Laugmand for Bergen og Gule-

thing (Bjorgvinar og Gulapings logma'SrJ . Ellers var Hauk

i Aaret 1309 een af dem, som udfærdigede et mærkværdigt

Actstykke angaaende Tiendevæsenet i Bergen. Fra 4de

Mai J 321 liaves et Brev eller Indlæg, som er skrevet til

kam af Nordmænd i Districtet Vangen, og giver liam den

hæderlige Titel af viis og vel erfaren Mand (yitrum manni

og val rejrndum , Hcrra Hauld Erlcndssyni } logmanni)

hvori en Arvesags Beskaffenhed ellers forestilles ham, til

hans Kjendelse eller Erklæring. 1313 finde vi ham som
Medlem af flere

,
tildeels af Kongen udnævnte ddmmende

Commissioner
,

i en vigtig norsk Eiendomssag. I to Man-

dater, hvorved den afsagte Dom bekræftedes
,
kalder Kon-

gen ham og Hcrra Hauk Erlendsson. 1330 finde vi ham
endelig som een af flere Dommere i en Sag, dej* angik en

druknet Kones Dddsmaade
,
som erklæredes at være skeet

ved ulykkeligt Tilfælde, men ikke ved
%
andres strafværdigo

Uforsigtighed. Heraf erfare vi, hvor hdi Anseelse han nod
i Norge uden for sin egentlige Embedskreds

,
— og haabe

at disse hidindtil ubekjendte, men fra authentiske Kilder

hentede Efterretninger om denne
, saavel af det Offentlige

som af Literaturen fortjente Mand ei ville være vore Læ-
sere ukjærhomne 1

.

*) At Laugmand Ilauli i sin Tid har været meget yndet og

længe derefter berdint i Island, sees blandt andet af den endnu

gjængse Tradition, at en kostbar og kjærkommcn Gave, givet af

en anseelig Mand
,
netop efter ham pleier at kaldes Ilauksnautr

(Hauks Venncgave). Jfr. Espolins Arbækur 1ste Deel S. 16.

Suhm siger i Danmarks Historie XII, 254 at Hauk Erlendson

har lagt sidste Haand paa Skalda
;
hvorfra han har denne inter-

essante Efterretning, er mig ubekjendt, men det kan vel være at

Hauk som Besidder al’ Sturlungerncs literaire Efterladenskaber,

(3 *)
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Ved Slutningen af den vigtige Bearbeidelse af Land-

nama
,
hvorved Laugmand Hauk sogte at forene dens ham

behjendte forshjellige Recensioner til et sammenhængende

Heelt, gjor han selv Rede for sin derved brugte Fremgangs-

maade, ved folgende særdeles lærerige Forhlaring: «Nu er

yfrfarit um landndm pau er verit hafa d Isian di , eptir pin

scrn frodir menn liafa skrifat , fyrst Ari prestr liinn froSi

porgilsson ok Kolskeggr hinn vitri. En pcssa hok ritad

a

1

(ek) Haukr Ellinzson j eptir peirri hok , sem ritad hajSi

Herra Sturla logmadr 2
> liinn frodasti ma'5rJ ok eptir Peirri

hok annarij er rita'S hajdi Styr/nir hinn frådij ok hajda ek

Pat or hvarrij sem framar grcindij enmikill porri varpatj er

pær sogdu éins hddar, ok pivi er pat ekki at undra , Jjo pessi

Landndimahok se lengrienn nokkur onnur d. e. Unu er det gjen-

nemgaaet, hvorledes Islands Egne ere bievne tagne i Be-

siddelse, efter det som sagnkyndigeMænd have skrevet, forst

Præsten Are Thorgilsson Frode og Kolskeg den Vise. Men

denne Bog skrev jeg, Hauk Erlendson
,

efter den Bog som

Laugmand Hr. Sturla Thordson, den lærdeste Mand, har

skrevet, og efter en anden Bog, som Styrmer den Kyndige

liar nogen Andeel i et saadant Arbeide. — Hans Son Erlend

Haukstin forestod, formodentlig i hans Fraværelse, Laugmands-

Embedet, i Aareti219, men mere om barn bar ikke kunnet blive os

bekjendt. Ogsaa er det vist, at den Jorun Ilauksdatter, som 1343

blev valgt men 1344 viet (under Navn af Agnes) til Abbedisse

for Kirkebai Kloster, var en Datter af Langmand Hauk. Anna-

lerne sige nemlig udtrykkelig, ved Aarct 1361 : ftDa dode Fru

Stcinun Oles Datter, Moder til Fru Agnes, Abbedisse til Kir-

kebai.” At denne Frue virkelig havde været Laugmand Hauk
Erlendsons Hustru, sees af forskjellige Steder i Hauksbåk (f.Ex* *

Landn. 2 P. 25 Cap. jfr. ovenfor S. 33)«

*) Herved har Arne Magnussen tegnet i Margen : adde : ek.

(hvilket og Sprogformen ritatia udtrykkelig viser at maatte

liave fulgt strax derefter) — Andre Exemplarcr have (i tredic

Person) ritadi Ilerra Jlciukr Erlendsson .

*) Andre tillægge pordarson (Thordson).
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liar skrevet; af enhver af disse har jeg taget det, som an-

fortes i den ene mere end i den anden, skjont de begge be-

rettede det meste paa den samme Maade. Det er derfor ei

at undre over, at denne Landnamsbog er vidtløftigere end

nogen anden.” — Dette Sted bare vi udskrevet af det bedste

Exemplar af den saaledes reviderede Landnama, som i Al-

mindelighed kaldes Hauksbohj og ellers, ligesaavel som Are

Frodes Schedæ og den ældste Landnama, ere bievne beva-

rede fra Undergang ved Biskop Brynjulf Svendsen og

Præsten Jon Erlendsen
,

ved at udskrives af en Membran,

af hvilken dog nogle Blade ere tilbage. Afskriften beva-

res i den Arnæmagnæanske Samling under Nr. 105 i Folio,

men Pergamentsbladene under Nr. 371 i 4to. Den samme

Afskrift indeholder ogsaa Kristni-Sagcij ligesom ogsaa Brud-

stykker deraf haves paa de nysommeldte Membranblade,

hvoraf det sees
,

at de engang have udgjort et Heelt med

den ovenommeldte Hauksbok paa Pergament, ligesom det

tit er Tilfældet i gamle Papirsafskrifter.

Kristni-Sagas sidste Udgiver og flere have, af den sidst-

ommeldte Omstændighed, taget Anledning til at erklære

Landnamas Medarbeider, Laugmand Hauli Erlendson, for

Forfatter til Kristni-Saga. Vi troe, at dette ikke kan an-

tages, men derimod det at denne Saga er en ældgammel

Fortsættelse af Landnama
,
som og oprindelig skyldes Are

Frode, der synes at have villet meddele den som et Tillæg

til Islands almindelige Oldtids-Historie. Aarsagerne der-

til, at Hauk, som ovenmeldt
,

er kommen i Besiddelse af

Are Frodes, Styrniers og Sturla Thordsdns Værker
,
mene

vi at være disse : Sturlas ene Son Thord opofrede sig gan-

slie til theologiske Studier, samt blev i Norge ansat som

Hong Magnus Lagabæters Hofpræst
,
og dode forend hans

Fader uden at vende tilbage til Island. Hans Broder Snorre,

kaldet den Digre eller Tykke, var i det Hele sin Fader meget

ulig i Sind og Tilboieligheder, (Sturl. S. 10 B. 12, 18 C.)
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Efter Sturlas Dod har lian da vel ingen Priis sat paa hans

egne efterladte Haandslu-ifter og dvrige Bogsamling. Det

bliver da meget sandsynligt at Sturlas Eftermand i Em-
bedet, Laugmand Erlend Olafsdn, (noget beslægtet med

Sturlungerne), eller og hans da voxne Son Hauh, hvis iv-

rige Studium af Islands Saga-Literatur vi alt have lært

at hjende, have benyttet Ledigheden til at sætte sig i

Besiddelse af Sturlas literaire Skatte, hvis Overdragelse

fra lians eneste i Island efterladte Son, som let shjonnes af

ovenanforte Aarsag, neppe har været vanshelig at er-

holde. Det han og være at Hauk ihhe er liommen i Besid-

delse af Bogsamlingen forend efter den yngre Snorre Stur-

lesdns Dod, paa Stadarhol, den 31te Mai 1306. I det

selvsamme Aar fungerede Hauk Erlcndson som Laugmand
efter Annalernes Beretning. Det fulgte af sig selv at

Fuldføreren af Landnama med al Flid maatte sdge .at

overkomme Islands gamle Sagaer og alle dertilhorende

Haandshrifter. . At dette temmelig vel er lykhets Laug-

mand Ilauk bevidner Bjorn Johnsen saaledes i Grdnlands

Annaler: at han har samlet paa de fleste Sagnskrifter og
Annaler, saavel angaacride den hedenske som den christe-

lige Tid, baade fra Broder Gunldgs og mange andre

Bogér. Herfor have vi maaskee forskjellige Kjendsgjer-

ninger i den Arnæmagnæanske Samling, uden at kunne

paavise dem med Sikkerhed
;
dog formode vi at saavel en

Deel af de Membran - Fragmenter vi endnu have af hans

egen Hauksbog som meget af Haandshriftet Nr. 544, j

4lo, som blandt andet indeholder Thorfinn Karlsefnes Saga,

er skrevet af ham selv. I det mindste sees begge tildeels

at være skrevne med samme Haand, og desuden forekommer

i dette Exemplar af Sagaen eet af de selvsamme, til ham
fortsatte, Slægtregistre, som indeholdes i den upaatvivlclig

af ham sammensatte Haukshvk
,
hvorimod det udelades i et

andet Pergaments -Exemplar, som synes at være skrevet
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efter en ældre Recension. Mere herom vil forekomme i

Indledningen til Thorfinn Karlsefnes Saga. Kun bemærke

vi lier at Skrift og Skrivemaade af de to heromtalte Mem-

braner vise, at den er fra Hauks Levetid, den forste Tre-

diedeel af det 14de Aarhundrede. Med Fragmenterne af

den kerommeldte Hauksbok have andre af Kristni-Saga el-

ler „Historien om Christendommens Indførelse” (i Island)

været forenede, skrevne med den selvsamme Haand. De

lærde Mænd (7 Medlemmer af den Arnæmagnæanske Com-

mission), som foranstaltede den anden Udgave af bemeldte

Værk 1

,
hvoraf den forstemen ufuldkomnere Udgave længe

for var trykt paa Island 2
,
yttre i Fortalen den ovenanførte

Mening om dens Oprindelse og understotte den især med

den Grund, at denne Saga, saavel i Membranen af Hauks-

kok som i liere dens æller Landnamas Exemplarer
,
stedse

sees at være forenet med eller lagt til eet af disse Værker 3
.

Vi troe endvidere at Kristni-Sagas Begyndelse ogsaa tilkjen-

degiver en saadan oprindelig Forbindelse, naar vi lægge

Mærke til a) den fælles Slutning saavel af Lanilndma som

Hauksbok C&P- iS Cap), hvori forst nogle døbte eller

cliristne Landnamsmænd opregnes, med den Bemærkning

at deres Efterkommere dog igjen forfaldt til Hedenskabet,

og disse sidst tillagte Ord : en landit var alheiSit nær liundr-

») Kristni-Saga ,
sive historia religionis christianæ in Is-

la ndiam introductæ ,
nec non f) at t r af Is l e ifi k i s k up i

sive narratio de Isleifo Ppiscopo , ex manuscriptis legati /Irnas—

Xnagnæahi
,
cum interpretatione Latina y

notis
,
chronologia

,
tabu-

lis genealogicis et indicibus, tam rerum quam verborum. Haf-

niæ 1775, 8.

2
)

C/iristenddmssaga hliodande um f>ad hvornenn cliristen tru

kom fyrst å Island. Prentud i Skalhollti 1688. 4. Udgaven

var besørget, 'd’ter John Erlcndsens ommeldte Afskrift, vedBiskop

Theodorus Thorlacius.

2
) IJistoriam christianismi nusquam seorsim

f
sed semper alicui

landnamas exemplo adjunetam reperimus•
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adi vetra (men hele Landet var hedensk i næsten hun-

drede Aar)
$
— samt b) Begyndelsen til Kristni-Saga^ som

i Hauhbuk o. fl. fdiger umiddelbar derefter: Nit hefr pat

Ivversu kristm kom d Island
,

d. e. „Nu begynder det (For-

tællingen eller Afdelingen derom) hvorledes Christendom-

men blev indfort paa Island.” Vistnok er Kristni-Saga ikke,

saaledes som vi nu have den, Ares uforandrede Værk
;

i

det mindste maa hans Navn eller Sagn, hvor det anfores

i Sagaen (12 Gap. S. 104, 108, 13 Cap. 118) være blevet

forandret fra fdrste til tredie Person, men paa det mel-

lemste af disse
v
Steder hedder det udtrykkelig: Ari jrådi

hcfir flest sagt fra fessum tidindunij er liér ero ritud> d. e. „Are
Frode har berettet de fleste (eller : det meste) af de Be-
givenheder, som her ere skrevne.” Dette er da uden Tvivl

saaledes bemærket afeen, som har afskrevet hans Værk med
smaae Forandringer og et ubetydeligt Tillæg, men fremstil-

ler sig selv som dets Omarbeider paa en saadan Maade
,
no-

get lignende den som Kristni-Sagas nu vitterlige Afskriver,

Laugmand Ilauk, i det foregaaende havde sagt om sig selv,

at lian havde brugt ved Bearbeidelsen af Landnam^. Bi-

meligviis var hans Original
,
ligesom det sidstmeldté Værk,

kommen til hamfraSturlaThordsons (og for maaskee Snorre
Sturlesons) Haandskril tsamling. Et afgjorende Beviis for

Are Frodes forste Forfatterskab til Kristni-Saga 1 troe vi at

a
) Dette anloges allerede af N. P. Sibbern i Bibi. hist. Dario-

Korveg. Ilamb. 1716. Sulim antog i Crit. Hist. a( Danmark,
4 Deel, Fortalen S. XVIII, at Kristni-Saga har havt adskillige For-
fattere, „hvoriblandt uden Tvivl Are selv” og at Ilauk Erlend-
son kun „havde lagt den sidste Ilaand paa Værket/' Dette
sidste bemærkes og i samme Forfatters Hist. af Danm. XII, 254.
Jfr. WerlaufF 1. c. S. 95* Mærkeligt er det og, at Arne Mag-
nussen, som kjendte Navnet Kristni-Saga for delle Skrift

, snarest
synes at have villet betragte det som et Tillæg til Membran-
Exemplarcrne al Landnama. (Vita Sæmundi multiscii S. ±± foran
Keld. ant. T. I.)
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have fundet i Pals Biskups Saga (bagved Hungurvaka 1 Hafn.

1778, 8) 18Cap. S. 238—39: Ari prestr hinn frofti, er morg
dæmi spaklig hefir saman told j segir live jnioc vort land

drupnaSi (eller drjupdi) eptir frdfall Gissurar hiscups , cr

menn virfiu mestan skorung verit hafa dlslandi d.e. „Præsten

Are den Lærde, som liar samlet mange lærerige Efterret-

ninger, fortæller hvor nedslaget (eller : forfaldet) vort Land
blev efter det Dddsfald, der borthaldte Bishop Gissur, hvem
man ansaae for den ypperligste Mand, som nogensinde har

levet paa Island.” Ved at undersdge Ares Schedæ finde vi

vel at Biskop Gissurs Dod berettes i dens 10de Capitel, men
intet fortælles derimod om Islands Nedslagenhed eller For-

fald efter Dodsfaldet. Ei heller findes noget herom i den

egentlige Landnama, ligesom man og hverken kunde vente

at opdage det der eller i Ares formodentlig tabte Værk
over Norges Kongers Historie. Derimod findes det upaa-

tvivlelig i Kristni-Sagas 14de Capitel (1. c. S. 120-122), som
beretter temmelig udforlig om det Uveir og Uaar, der ram-

mede Island i Biskop Gissurs Dodsaar, især strax efter hans

Ddd, hvorved Landslhingets Kirke (paa Thingvalle, hvortil

Tommeret i sin Tid var blevet shjenket af Harald Haard-

raade) blev odelagt
,
mange Skibe forliste, en stor Hun-

gersndd paafulgte o. s. v 2
. Hertil mene vi og at et andet

l
^ *

*) Udgiverne, <le daværende Medlemmer af den Arnæinag-
næanske Coininission, mene i Fortalen, at denne Saga cr forfattet

af Riskop Magnus Gissursdn til Skalbolt, som dode i Aaret 123G
(efter Finn Johnsen 1. c. 1, 312, efter Annalerne 1237),

2

) I Pals Saga 1. c. fortælles om Jordskjælv, Jordbrand, lang-

varig Regn
,
som foraarsagede Misvæxt m. m. som Sidestykker

RI Tildragelserne ved Gissurs Dod, Mærkeligt cr det, at Riskop

Magnus Gissurson, i Reretningen om de ældste Biskopper und-

gaacr at nævne Are Frode som Hjemmel for noget af dem, men
at han (hvis han ogsaa cr Påls-Saga’s Forfatter) har anfortAres

Vidnesbyrd i samme, ved al omtale Begivenheder, som forst til-

droge sig efter hans Dod.

/
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Sted af Bisilop Jon Øgmundsdns endnu ikte udgivne

Saga (skreven henved 1200 af Gunlog Leifsdn) inaa hen-

fores 1
. Ellers er der ingen Mangel paa criteria interna

,

som henpege til Are Frodes oprindelige Forfatterskab til

Kristni-Saga, af hvilke det maatte tillades os at anføre

disse: a) Are Marson og Ejolf Graa, begge Ares Stam-

fædre og boende paa Yesterlandet, opregnes, ved Aaret

981, som de forste blandt Islands samtidige Høvdinger
$

b) I 6te Cap. S. 40 nævnes Osvifr spaki (den Vise eller

Kyndige) og hans 5 Sdnner, i en dem angaaende Beret-

ning. Denne Mand var een af Are Frodes Forfædre, og

omtales i hans Scliedæ (4de Cap.) paa en Maade, som vi-

ser at det saaledes berettede er fortalt af Osvifs Datter-

søn Geller Thorkelsdn til dennes Son Thorkel Gellerson,

og af sidstnævnte igjen til hans Brodersøn Are Frode.

— Herved oplyses da vel Kristni-Sagas rette Kilder til dens

nu omhandlede og flere Steder, c) Det 7de Cap. o. 11.

St. omhandle Ares Stamfader Sidu-Hall, om hvem hans

Scliedæ have viist at han vidste god Besked, og anføre li-

geledes Hovedaarsagen dertil, d) I 8de Cap. S. 52 om-

tales Ares Slægtning, Gudleif Areson fra Reikholum, som
Thangbrands Ven og Forsvarer. e) Det samme Cap.

vidner om en stor local Kundskab (her vel tildeels grun-

det paa gamle Traditioner) i de Egne, som fra forskjcl-

lige Kanter grændsede til det nuværende Sneefjelds Sys-

sel, Are Frodes Opholdsted i hans bedste og senere Al-

der. f) Hjalte og Gissur, Kristni-Sagas vigtigste Hoved-

personer
,

hørte paa forskjellige Maader til Ares og hans

bedste, i selve Sagaen nævnte, Venners Frænder, hvis

Slægtskab med Kong Olaf Tryggvesøn her tildeels udvikles 2
.

*) Sce TVerlaujf de jlrio multiscio. S. 52«
2
)
Herom kunne vi henvise til de ypperlige (af Hans Finsen

forfattede) genealogiske Tabeller ved Kristni-Sagas Kjobenhåvn-

ske Udgave, som vise (blandt andel), hvorledes det gamle Norges
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g) Adskilligt i Kristni-Saga stemmer bogstavelig overeens

rcidåScJiedccj som vel deri ere mindre vidtløftige, men meddele

dog enkelte Tillæg og Hjemmels Anførelser paa saadanne

Steder, li) Blandt de i 14 Gap. S. 122 opregnede yp-

perste og lærdeste Mænd, som levede'i Island da Biskop

Gissur dode (1118) nævnes ikke Are Frode; uden Tvivl

liar lian selv fundet det upassende, men Afskriveren

eller Omarbeideren undladt at tilfdie liam. Ogsaa ansee

vi det for mærkeligt, at Ketil Thorsteinson blandt dem
nævnes som Præst (ei som Biskop, hvilket lian forst se-

nere blev), i) Kristni-Saga fortsættes som et Slags Krønike,

der tildeels angaaer aldeles verdslige Begivenheder
,
efter

Biskop Gissurs Død i annalistisk Form, og røber vistnok

her en da levende Forfatter, k) Véd 1119 anføres Sæmund
Frodes, Ares berømte Yens, mundtlige Udsagn paa Lands-

thinget, hvilket den sidstnævnte sandsynligvis selv har

hørt og nedskrevet. 1) Den egentlige Saga med den tilhø-

rende Krønike ender 1121 med Præsten Ketils Valg til

Biskop og hans Udreise af Landet. Formodentlig er da

Værket sluttet i det sidstmeldte eller det næstfølgende

Aar. Dets næstsidste Efterretning angaaer Høvdingen
Haflide Marsoa, den berømte Ophavsmand til Islands ældste

skrevne Lov, kaldet Grågås 1
. I den Anledning meddeles

og mange flere endnu regjerende Kongeslægters Forfædre
,
have

været bosatte paa Islam), og hørt til dets Fristat, i det l()de Aar-
bundrede. Jfi\ Landnamas 3 P* 1 C. samt Olaf' Tryggvesons
^aga j i Fornmanna-Sogur II, 23*

’) See ellers herom Confe^renzraad Schlcgels Afhandling ; Om
den gamle Islandske Lov- og Retsbog, kaldet Graagaas, i Nor-
disk Tidsskrift for Ohlkyndighcd

, 1 R. S. 109 o. f. Kristni-
^agas ommeldtc Efterretninger om Haflide o. il. findes ellers

udlorligere
i Anhanget til Landnama (som ikke forekommer ved

nogen af dens tre ældre Bearbejdelser), men dog allcrudforligst

i Sturlflngasaga 1ste Bog. Mærkeligt er det ogsaa at hverken
Ilailide eller lians Kone nævne« i den ældste Landnama , men
M ‘l 1 HauksbcSk, paa to Steder, tilligemed den første af hans Køner.
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allersidst nogle genealogiske Optegnelser om hans lo

Koner og deres Afkom. Den forste af dem var Thu-

ride, en Datter af-ThordSturleson, som hor te til Sturlun-

gernes Familie; den anden, Rannveig, var en Datter af

Teit Hallson paa Haukadal, Are Frodes Fostbroder og

Ven. En Datter af dem blev gift med Ingemund
,

en

Dattersdn af Ares Farbroder
*
Thorkel Gellerson og saa-

ledes vor Forfatters Næst -Sodshendebarn. Dersom Are

har sluttet Kristni-Saga 1122, dode Hallide Marson 8 Aar

derefter, thi Annalerne ansætte denne Begivenhed til 1130.

Are Frode kunde saaledes her vel have nævnt hans tvende

Koner, og sandsynligviis ogsaa sin Fætter Præsten Inge-

mund som hans Svigerson. Om Are derimod selv har

nævnt eller kunnet nævne Haflides Borneborn, som der

opregnes, kunne vi ikke bestemt sige, skjont det ikke er

usandsynligt, da Are overlevede ham lide 18 Aar, og kan

have tillagt Værkets sidste Linier meget senere end det

dvrige deraf var forfattet. De faa Genealogier, som fin-

des i Kristni-Saga, fortsættes ellers knap til Ares egen Tid.

Derimod linde vi noget, men kun saare lidet væsentligt,

i Kristni-Saga, som beviislig er tilfoiet af senere Hænder;

det er nemlig den Bemærkning 3die Cap. S. 20 ,
at Kirken

paa Aas (i Asi), een af de ældste paa Island, endnu stod i den

Tid da Botolf var Biskop paa Holum. Han kom til Embe-

det 1239, altsaa medens Styrmer Frode, Landnamas Fort-

sætter, endnu levede, — og dode et Aar senere end han.

Man kan da vel antage det for vist, at denne Efterretning 1

skyldes Styrmers Tillæg
,

af hvilke vi ellers intet kunne

spor$ i Bogen, med sandsynlig Undtagelse af Forandringer
’

' » ' — .. ' — - - - -

*) ^en lindes mærkelig nok, ikke i Thorvald Kodransons Saga
paa det Sted (Udg. J778, bagved Hungurvaka, 5 Cap. S. 310)
heller ikke i Olal Tryggvesons »torate Saga (Skalh. Udg. II

, 44
eller Formn . Sogur I, 2 (39) . kun siges paa sidstmeldte Sled at

Kirken (stedse) stod uden at bebove Reparation. Thorvalds

Levnet er en Deel af nysmeldte Saga, og saaledes vel skrevet paa

Latin af Gunldg Leifson (som ei kunde omtale den sildigere
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i den oprindelige Stile- og Skrivcmaade 1
. At en Beret-

ning om Kong Olaf Tryggvesdns Reise fra Holmgard til

Irland (S.. 32) stemmer overeens med Odd Snorresons Saga

oin denne Konge, medfdrer aldeles ikke, at den just er

hentet derfra, da den vel kan have staaet i Sæmund Frodes

(eller og Ares egen) Saga om den samme Konge 2
.

Ligesom adskilligt af Landnama (efter hvad vi her

længere hen skulle vise) er optaget i Olaf Tryggvesdns stør-

ste Saga, hvoraf en stor Deel er skrevet af Munken Gun-

ldg Leifson paa Latin men senere oversat paa Islandsk,

formodentlig ved Styrmer Frode— saa crKristni-Saga ogsaa

bleven benyttet af dem paa den selvsamme Maado. Saale-

des er a) Fortællingen om Thorvald Kodransdn og hans

Fader, optaget deri, men meget udvidet, af den nordland-

ske Omarbeider, som her havde en bedre Ledighed, end

Are, til at samle disse Underretninger. Dette hele Stykke

er udgivet 1778, som Thorvald Kodransdns særskilte Saga 3
,

efter Papirshaandskrifter, men senere efter Membran, som en

Afdeling afførstnævnteVærk, iFornmaniia-Sogur I,288-276.

b) Beretningen om Stefner Thorgilsson, udvidet paa en lignen-

de Maade, I, 276, 28o-86; c) om Præsten Thangbrands Her-

komst og Bedrifter, hans Sendelse til Island, Forkyndelse af

Christendommen der man. I,o4-o8 o.Jl.St., Hyl 18-20, 187-

206 ; d) De fbrste christne Islænderes Ophold i Norge II, 26

Biskop Botolf), men sandsynligvis oversat paa Reikliolt ved

S tyrmer Frode, der muelig dog senere, ved at afskrive eller til-

decis omarbeide Kristni-Saga, har tillagt den omhandlede, maaskee

da ret nylig af ham indhentede Efterretning.
,

*) Dog kunne disse Forandringer muelig tilregnes Sturla Thord-
son som Omarbeider af eet af de Exemplarer af Landnama, som
Hauk benyttede ved sin Udgave.

2
) At Sæmund Frodes historiske Værk sluttedes med Kong

Magnus den Godes Levnet see vi af John Loptscins Encomiast,

udgivet af John Erichsen (1787, 4) 40de og 4ldc Strophe, S. 18.

3
) Af den Arnæmagnæanske Commission, som et Tillæg til

Ilujigurpaka

,

med latinsk Oversættelse o. s. v. 8.
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o.f 78 .o. /. 200 o.

f

e) Gissur den Hvide og Hjalte Skcgge-

siins sidste lykkelige Missionsreise til Islands ogChristendom-

mens almindelige Indfdrelsé sammesteds II, 232-244. f)

Christendominens Indfdrelse i Gronland, II, 243-46. Alt

dette lindes, skjdnt mindre udforligt eller vidtldftigt, i

Kristni-Saga 1. c. 1—12 Cap. S. 1— 104. Dog foreltommer

her et Vers af Brand Vidforle (den Yultbereiste) en ellers

iib elt jendt Skjald, hvilket Styrmer eller Sturla synes at have

indskudt, og Underretningen om Stefners Ddd, udtrykke-

lig tillagt Are den Gamle af Afskriveren, men som og lin-

des i Forum. S. III,1 0-20. Den dvrige sjette Deel af Kristni-

Saga (11-12 Cap . S. 108-128) kunde aldeles ikke vedkom-

me OlafTryggvcsons Historie, som angaaende senere Begi-

venheder og er derfor i den udeladt. Det vigtigste af

denne Rest indeholdes dog, med noget forandrede Ord, og i

det Hele vidti oftigere, i Hungurvaka, skrevet i det 12te Aar-

hundrede, Lc. 2-8 Cap. S. 10-64.

Heraf bliver det klart at Kristni-Saga kunde siges at tære

forkort ningsviis uddraget af Olaf Tryggvcsons Saga og

Hungurvaka, begge skrevne (som vi nu have den forste) i

den forste Halvdeel af det 13de Aarhundrede — saasnart

vi, medKristni-Sagas sidste Udgivere antage den for at være

forfattet af Hank Erlendsdn. Det kunne vi, af oVenanforte

Grunde, aldeles ikke. Det vilde og ganske have stridt mod
den Maneer, hvorpaa han havde behandlet den foregaaende

Landnama, hvilken han nemlig (forsaavidt Foreningen af

flere ældre Tillæg og Fortsættelsen af hans eget og fleres

Slægtregister angik) havde sdgt at forlænge
,

ikke at for-

korte. Han har dog fundet Landnamas Fortsættelse, den

gamle Kristni-Saga, saa mærkværdig, at han selv har afskre-

vet den 1

, skjdnt alt eller det meste af dens Indhold al-

0 Overeehsstcmmende med denne vor Mening linde vi føl-

gende Bemærkning at være. Den findes i et Sammendrag af

adskillige Annaler, forfattet af Hr. Ilallgrim Johnsen, Degn til

Thingdre Kloster paå Island, men ikke udgivet i Trykkeri. —
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lerede var indflettet i andre Skrifter. Dersom han selv

havde forfattet den, vilde han ilihe ganske have forbigaaet

Gunldgs temmelig vidtldftige Beretninger om hertil ho-

rende Gjenstande (Forum. S. II, 192-94, 222-252). Uden
Tvivl vilde han da og have henyttet Njalas ei uvigtige og
tildeels udførligere Fremstilling af de samme og andre der-

med forbundne Begivenheder
,

da denne mærkelige Saga

sikkert ikke har været ham ubekjendt, samt endelig og For-

tællingen om Biskopjierne Isleif og Gissur (i Flatdbogen)

horende til Olafden Helliges Saga, forfattet afStyrmer Frode,

som dog der rimeligviis har benyttet nordlandske Kilder; see

Kristni-Sagas Fortale 1. c. samt S. 150-141.

Arngrim Jonsen, (i sit Spccimen Islandiæ historicinn, sini-

stdodamil 642, 4, S. 154) ommelder en mærkelig, af ham
dertil benyttet Codex afHauksbok, som var bleven ham laant

af den vældige og rigeHovding AreMagnussen, Sysselmand

for Bardestrands og Isefjords Sysseler 1
. Denne har formo-

dentlig arvet den efter sin Fader, den lærde Digter, Syssel-

mand Magnus Johnsen til Bai (Bæ) paa Rodesand. Vi vide

ikke om dette Exeraplar er det samme, livis Brudstykker og

Afskrift vi endnu have Adgang til i den Magnæanske Samling.

Muclig vardet den Hauksbåk
, hvoraf (eller vel rettere af

^ \

hvis Tillæg) Bjorn Johnsen har uddraget adskilligt, som
nu ellers ikke mere haves, i sine Grønlands Annaler, og

hvilket vi
,
paa vedkommende Steder i nærværende Værk

,

skulle meddele vore ærede Læsere.

tJ id hann er Ilauhsboh hendy efir Landnåma og Kristni-Saga,

hvorjar hann hefir samanlesid

”

Heraf følger at Landnama og

Kristni-Saga som dens Fortsættelse, fordum udgjorde, tilsammen-

tagne
, det Værk

, som i den af Ilauk reviderede Udgave fik

Jitel af Ilauhsboh, v
”

J Nomophylax Hauko (jloruit circa . annum 1308J conscripto

nostra lingua opere de origine gentis Islandicæ
t
chorographico et

chronologico
,
quod ab authore Ilauhsboh nornen cepit

,
quem ....

secuti sumus authorem ; communicatum in illum usum
f
ab insulæ

nostræ vi ro prirtiario et magnatc
,

Aretio Magni filio
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Ellers har Landnama, som det synes
,
havt end liere

Bearbeidere, som af dens forsk
j
ellige Recensioner, Hauks-

boli iberegnet, have sd gt at danne en fuldstændig Harmonie,

der dog undertiden, ved Afskrivernes Ukyndighed eller

Skjodesldshed, lindes at være bleven meget forstyrret. Da
Afskrifter af denne yngste Classe

,
ved de brugte Exempla-

rers Mangfoldighed, naturligviis maatte være de udforligste og

forsaavidt fuldstændigste, er eet eller andet af to blandt dem
blevet lagt til Grund for een af de tre Udgaver som allerede

have seet Lyset af dette vigtige Værk, og de ere navnlig disse

:

1) For den Skalholtske Udgave, besørget af Biskop

Mag. Theodorus Thorlacius 1688, 4, synes en Afskrift af

Landnama Nr. 110 Fol. i den Magnæanske Samling, enten

selv, eller i en mestendeels ligelydende Gjenpart at være

bleven lagt til Grund. Efter Fortalen ere i alt '5 Haand-

skrifter bievne benyttede ved den, og den hele af dem sam-

mensatte Recension sees i meget at stemme overeens med den

ældste Landnama og med Hauksbok.

2) Den Arnæmagnæanske Codex Nr. 104 i Folio, skre-

ven af Thormod Torfæi Haandskriver Asgeir Johnsen,

er lagt til Grund for den ældre Kjobenliavnske Udgavo

(Islands Landndmabok. Hoc est : Libcr Originum Islandicv.

Hersione Latina, lectionibus variantibus et rerum
,
persona-

rum
,
locorum, nccnon rvocum rarissimarum indicibus illustra-

tus . Ex Man uscript is Legati Magnæani. Havniæ 1774. 4.)

Den udødelige Suhm bekostede denne Udgave, som besor-

gedes af den lærde Hans Finsen (da Secretair ved Commis-

sionen for det Arnæmagnæanske Legat, senere Dr. Theol.

og Skalholts Stifts Biskop). En fuldstændig kritisk Col-

lationering af et saadant Værk
,
var meget mere end man

af een Mand kunde forlange eller vente, især da Udgiveren,

ved Reiser tildeels forhindredes fra det Arbeide han havde

paataget sig. I Fortalen tilstaaer han selv at Feil ere ind-

løbne herved
, og dog maa man paaskjdnne den store af

ham ved Collationeringen anvendte (sk jont naturligviis ei
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stedse tilstrækkelige) Flid og Omhu, da han tit har be-

mærket, hvad der forekom ham at være vigtigst og rig-

tigst. Især maa man erkjende den ypperlige Kritik, han
paa nogle Steder liar anvendt til Textens Forbedring, ved
ei blindt hen at fdige det brugte udforligste Exemplar 1

,

men derimod at raadfore sig med de andres (især de æld-
stes) Læsemaader, og afdem vælge de bedste. Den tilfoiede

Ordbog over de poetiske og flere sjeldne Ord er af den
lærde i dette Fag særdeles bevandrede John Olafsen (fra

Svcfneyum).

3) Det selvsamme Haandskrift er ogsaa lagt til Grund
for den nyeste Udgave

,
som udgjor den anden Afdeling af

Tslendinga-Sogur, Fyrsta Bindi. Kphufn. 1820. De tvende
ovennævnte Herrer have og her besorget Landnamas Ud-
givelse. Ved Collationeringen ere de bievne understøttede
af 5 her studerende Islændere, saa at den nyeste Udgave
derved, med Hensyn til tilfoiede Læsemaader

, maatte ven-
tes at være bleven fuldstændig, især da den ældre Kjdben-
havnske Udgave i Fortalen siges at være bleven rettet paa
mange Steder, og selv de mindste Varianter anmærkede.
At afvigende Læsemaader, Tilsætninger o.s.v. virkelig her
ere tildeels anforte fuldstændigere og noiagtigere end i

)
.

aar forskjellige gamle Codices haves af et Oldskrift, kunne
undertiden vigtige Grunde anfores for at lægge den ældste og
e ste af dem til Grund for en ny Udgave, — men naar man
Un *lar en lorholdsmæssig ny Udarbeidelse af et Værk, som

C1 saiumendraget af forkjellige ældre men dog aldeles ikke
samtidige, Forfatteres Recensioner og successive Tillæg, som bc-
mdes at vrimle af Afskriver- og Ukyndigheds-Feil, men kun-ne gjdre Fordring paa en vis Udforliglied, saa kan der

1 e være noget Tvivlsmaal om , at man jo maa foretrække de
s e °g bedste Codices af enhver Bearbeidelse især for en

ter

an mot*ern Amalgamering af forskjellige Forfatteres Oldskrif-
1 °8 disses nyere Omarbeidelser eller Fortsættelser. •

Grdnlnnds historiske Mindesmærker. 1 Bind. (4)



50 INDLEDENDE UNDERSØGELSE.

den Finsensbe, have vi ved til faddigt Eftersyn af visse Ste-

der erfaret. Vi havde derfor besluttet at noies med at af-

skrive de Steder af Landnanja, som vi belidvede til nærvæ-

rende Værk, af den nyeste Udgave, og havde allerede af-

skrevet dem. Ved nærmere Eftersyn fandt vi dog snart, at en-

kelte Ord forekom i den, som efter vort Skjon syntes at være

urigtige
;
ved ogsaa derom at eftersee den ældre Kjobenhavn-

ske, ja selv tildeels den Skalholtske Udgave fandt vi at en-

kelte slige der vare anførte rigtig. Vi forsøgte da ved en

noiagtig Conferering med den ældre Kjdbenhavnske at

hjelpe paa Sagen
,
men ogsaa herved mærkede vi at alle

Betænkeligheder ikke kunde hæves. Vi besluttede tiisidst

at lægge de ældste og bedste Afskrifter af Membranerne

(forsaavidt vi ikke kunde benytte de faa originale Brud-

stykker) til Grund for de nævnte Stykkers Udgivelse
,
og

erfarede da, at de indeholdt nogle særdeles vigtige, deels

aabenbart, deels efter al Sandsynlighed, riglige og ældre

Læseniaader, som ikke findes bemærkede i nogen af de tre

Udgaver. Tilstrækkelige Beviser herfor ville blive anførte

i vor nyeste kritiske Bearbeidelse af vedkommende Steder

i nærværende Værk. Eet af den førstommeldte Art er alle-

rede ovenfor (S. 33) leilighedsviis blevet bemærket.

Dette er ingenlunde sagt for at nedrive den sidste

eller nogen af de foregaaende Udgaver, da enhver af dem,

i det Tidspunkt, hvori den udkom, var nødvendig og for-

tjenstlig. Vi vide af Erfaring, hvor yderst besværlig en

saa vidtløftig Collationering er, og hvor let endog betyde-

lige Feil derved kunne indløbe
,
især naar den høiere Kri-

tiks Vink stedse skulle iagttages med vedborlig Opmærk-

somhed. Kun ansee vi det for at være vor Pligt at under-

rette de Literatorer eller Sagalæsere, som i Fremtiden

ville benytte Landnama
,
om de nævnte tre Udgavers vir-

kelige Beskaffenhed, for at de to sidste ikke (hver paa sin

Viis) skulle ansees for aldeles fuldstændige eller feil frie,

og Læserne derved vildledes, med Hensyn til een eller an-
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1

den for Historien vigtig Undersdgelse. De folgende smaae

Stykker af Værket liave vi selv sdgt at meddele ndiagtig

efter de bedste Kilder, med tilfoiet Antegnelse af alle no-

genlunde mærkelige Varianter.

\i have saaledes lagt det ovenommeldte Arnæmag-

næanske Ilaandskrift Nr. 107 i Folio , som det oprin-

delig ældste, til Grund for vor nærværende Udgivelse

af Landnamas Efterretninger om Gronland og Amerika,

hvoraf de egentlig historiske meddeles i nærværende Bind,

men alligevel jævnfort det med alle de ovrige Afskrifter.

Ved denne Leilighed tillade vi os at fremstille for vore Læ-

sere, hvorafmaaskee nogle eie den Skalholtske, andre den æl-

dre Kjbbcnhavnske, og end andre den nyere Udgave, en Udsigt

over alle af os benyttede Ilaandskrifter af Landndma og

Ilauksbåk efter deres Nummere i det Arnæmagnæanske Ca-

talog, tillige med den ældre Kjdbenhavnske Udgaves til
'

hvert især horende Taltegn og den nyeres Bogstavmærker,

som ogsaa af os, i Varianternes Anforelse, ere bibeholdte

:

I. Af den ældste Landndma. t

AM. Den anden Udgaves Den tredie Udgaves

Nr. 107 i Folio 7 B
II. Af Hauksbok.

371 i4(Mbr. Fragm.) M C
105 i Fol. (Afskr,) 5 C

III. Af Mclabuk.

106 i Fol. 6 ' E
112 — (Fragm.) 12 F

IV. Nyere harmoniske Udskrifter afLandncuna

og Hauksbok tilsammentagne

:

104 i Fol. 4 A
108 — 8 G
109 — 9' H
110 — 10 i I

111 — H K

(
4 *)

I
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Desuden liave vi benyttet en fra Island for kort siden

hidkommen (ikke ret gammel) Afskrift, som vel i meget

stemmer overeens med den Skalholtske Udgave, men har

dt>g enkelte mærkelige fra den afvigende Læsemaader, som

antydes ved Mærket Ma. Værkets tre trykte Udgaver ere

endelig her saaledes bievne betegnede af os :

I. Den forste eller Skalholtske (efter 5 Haandskrifter af-

trykte) Udgave 4 S

II. Den 2den, eller ældre Kjobenhavnske, 4 Ka

III. Den 3die, eller nyere Kjobenhavnske, 8 Kb

IV. Hertil foie vi endvidere et Uddrag af Landnama
,

al-

lerede i Middelalderen indrykket i Olaf Tryggvesdns

storre Saga, indeholdende det herefter folgende forste

Brudstykke om Erik Rode og Grdnlands Opdagelse,

hvilket vi, ved dets Collationering, betegne med O.

Hvormeget det end er at beklage, at vi af den ældste

Landnama intet Pergamentsblad have tilbage, men kun

nogle af dens Haukske Omarbeidelse
,
samt at selv blandt

disse Bogens .yderst vigtige Begyndelse mangler — saa tje-

ner det os dog til nogen Trost
,

at denne Begyndelse og

flere ei uvigtige Stykker, hvoriblandt det om Erik den Ro-

des Opdagelse og Beboelse af Gronland, ere (som oven-

meldt) efter vor Formening, skjont ikke uden nogen For-

andring af Tillæg eller Forkortelse, bievne opbevarede for

os i forskjellige Membran- Codices af den store Saga om

Olaf Tryggveson
,

der nu fuldstændig er udgivet af det

Kongl. Nordiske Oldskrift- Selskab, som de tre forste Dele

af Fornmanna-Sogur (1823-27) med tilhorende særskilte

Oversættelser paa Dansk og Latin. De findes i Originalvær-

kets 1ste Deel fra S. 233 ligetil 255 og 2 Deel S. 23, 189

—

192 og 213—216, samt indeholde eller angaae: Den saa-

kaldte Prologus
;

1ste Partsi—12, 15—16, og 21 Gap.;

2 P. 1ste, 14—19 Cap.
; 3 P. 12 Cap. ;

4 P. 9de og Ilte

Gap, Kun et Par af disse Uddrag (1 Part$ 1ste og 2 P.
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14 Cap.) vedkomme os i nærværende Værk, hvorfor vi ei

her kunne indlade os paa de o vriges ,
ellers ikke uinteres-

sante kritiske Jævnførelse med Landnamas forskjellige Be-

arbéidelser 1
.

Dog kunne vi ikke undgaae, med Hensyn til disse Styk-

kers Oprindelse og Forbindelse med Olaf Tryggvesons store

Saga, at tilkjendegive vore Tanker om dette Værks Affattelse,

, og den Maade, hvorpaaLandnama dertil er bleven benyttet.

Den ovenmeldte Saga tillægges i Almindelighed Munken

GunldgLeifsdn, som, tillige med en anden, Odd SnorresØn,

levede paa Thingdre (Pingeyra

)

Kloster paa Islands Nord-

land, for og efter Aaretl200. Den sidstnævnte ddde, efter

nogle gamle Annaler, Aar 1218, efter andre 1219. Odd

har upaatvivlelig forfattet en særegen Saga om Kong Olaf

Tryggvesdn, udgiven iUpsal afReenhjelm, i 4, 1691, hvor-

om vi henvise til Biskop P.E. Mullers Undersøgelser paa tit-

anfbrte Steder. I Odds Skrift citeres udtrykkelig S. 118,

121 en Bog af Præsten Sæmund Frode, over de norske

Kongers
,

lier især Olaf Tryggvesons ,
Historie (svd liefir

Sæmundr ritafi um Olafkoniing i sinni bok). Ellers har denne

Odd Snorreson skrevet den samme Konges Historie paa La-

tin, som nu ikke mere haves. Dog er saavel den, som en

anden af den ovenmeldte Munk Gunløg Leifsøn, skreven

paa det samme Sprog, citerede af Forfatteren til Olaf

Tryggvesøns store Saga., som saaledes virkelig er forskjellig

fra hine to Munke, og har, efter vore Tanker, tillige be-

*) Vi bemærke kun at I. c. I, 235 paaberaabes et Skrift af

Sæmund Sigfussbn (om Naddodds Ankomst til Island) med disse

Ord: svd segir Sæmundr prestr hinn fro&i. Disse Ord findes

Ikke i den ældste Landnama. HauJcsbok har den samme Be-

retning, taget af Styrmer Frodes elleif* Sturla Thordsons Til—

l®g, med Forandring af Udtrykket segir til sag&i* Een af dem
har vel brugt det forstmeldte (da Hauk ikke

,
efter sin Bear-

héidelsesmaadc
,
kunde bruge dem begge) og synes da selv at

have havt Sæmunds Skrift ved Haanden. Jfr. ovenfor S. 12, 30*
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nyttet andre, tildeels ældre Kilder 1
. Vi bede foreløbig

vore Læsere at gjenerindre sig det ovenanførte om Præsten

Styrmer Frode og hans Forhold til Snorre Sturleson, især

med Hensyn til begges Udarbeidelser af Olaf' den Helliges

Saga, som i den berømte Flatobog, vel at mærke ,
følger

som en Fortsættelse af Olaf Tryggvesons store Saga, uden

nogen Gjentagelse af dennes forhen meddeelte Udsigt over

Norges ældre Historie
,
som ellers pleier at lindes (mere

sammentrængt) foran den større Olafs lielga Saga, meddeelt

som et særskilt, for sig selv. bestaaende Værk. Vi vilde

ikke have vidst, ved blot at læse denne selv, at Styrmer

Frode havde forfattet den, hvis vi ikke tilfældig viis vare

komne til Kundskab derom af senere Tillæg, tildeels ind-

rykkede i Flatobogen. Om eet af disse (i Udgaven først

forekommende) Tillægs Forfattere ved „Styrmers Bog
1

’ me-

ner en Historie om liere norske Konger, eller den om Olaf

Haraldson alle^e, kunne'vi ikke bestemt vide. Vi tillade

os at mene: at lians Værk oprindelig har indeholdt begge

Sagaer -, bestemt til Snorre Sturlesons Brug. Olaf Trygg-

vesons Sagas vidtløftige Indledning handler temmelig ud-

førlig om Norges Enevoldsherskere og selv om Danmarks

Konger, li vortil adskillige særegne Fortællinger f. Ex. om
Jomsvikingerne, ere foiede. Alt dette, tillige med me-

get af det om Kong Olaf selv
,
grimdedes vel deels paa

gamle Digte (hvoraf Snorre Sturleson i sine Dage formo-

dentlig besad den største Samling) deels paa Ares, Sæmunds
og liere gamle islandske, samt Gunløgs og Odds oprinde-

lig latinske
,
men senere paa Islandsk oversatte, Skrifter og

f — ~ — -

*) Det samme formodes og i Finni Johannæi Hist . eccl, Isl,

b 80, og Mullers Sagabibliothek III, 20G o«f**

2

)
En lignende Mening er allerede for længst saaledes y Ilret

al Finn Johnsen, forsaavidt han antog begge Sagaer for al liave

de sannne (skjont Ira Styrmer forsk jellige) Forfattere: 67 quis

ctiam his monachis (Gunlogo et Oddu),.. Historiam Olai Crassi

cidscriberc uellct
,
me non refragantem haberet. H. E. Isl. I, 213)*
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deels endelig paa forskjellige i Landet gjængse Traditioner

og Folkesagn, af hvilke den oplyste og smagfulde Snorre

i sin Bearbeidelse dog har forkastet den storre Deel, enten

som uvedkommende de norske Kongers Historie, eller alt-

for overtroisk
,

samt smagende af Munkes og Præsters

Fordomme. Blandt de Skrifter, som Styrmer, eller i andet

Fald den ubekjendte Samler, har benyttet til denne store

Materialsamling til Olaf Tryggvesons Levnet
,

hvortil han

og har lienfort alt livad der angik den ved ham i Island

indforte Christendom, og de Christne, som for havde levet i

Landet — var ogsaa (som ovenmeldt) Islands Landndniabvk

deels i den Skikkelse, som Are ogKolskeg oprindelig havde

givet den og deels i Stvrmcrs egen forogede Udgave, hvor-

til vi nu kunne formode at han, angaaende Nordlandet, har

samlet adskillige især genealogiske Bidrag af Gunlbg Iieif-

sdns, vel endog Biskop Brand Sæmundsdns, nu for det me-

ste tabte Optegnelser og Skrifter, hvilke Styrmers Patron,

Snorre Sturlcsdn, rimeligviis ei har forsdmt at sætte sig i

Besiddelse af, som uundværlige til hans eget store Værks

Udforelse 1
. Det er og vistnok troligt, at han behdvede sin

x
)
Overhoved kunne vi bemærke at lige fra den Tid (1201)

af, da Snorre Sturleson lagde den vigtigste Grundvold til sin

store Rigdom ved at tiltræde Arven efter sin Svigerfader, Præ-

sten Berse den Rige paa Borg, dode, i kort Tid, efter hinanden,

mange af Islands lærdeste Mænd
,
som deels havde skrevet,

deels ladet skrive eller samlet nordiske Sagaer og Digte, som

1) Biskop Brand Sæmundson, + 1201, som antydes at have sam-

let alle de til hans Tid i Island skrevne Sagaer over inden-

landske Mænd og Begivenheder, i Sturlunga-Saga 2Bog3SCap.

Som ovenmcldf var han i Slægtskab og ndie Bckjendtskab med

Sturlungerne
,

især Snorres Fader. 2) Laugmand Gissur Hall-

sdn, f 1206, berdmt ved Rigdom, Lærdom og Sagkyndighed,

især angaaende Nordens Historie. Med hans Sdnner skal Snorre

længe have staaet i venskabelige Forhold, skjdnt hans Sdnne-

sdn, Gissur Jarl, efter at være bleven Snorres Svigersdn, til-

sidst blev hans Morder. 3) Abbed Carl til Thingdrc, især bc-
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Ven Præsten Stymcrs Hjelp til at oversætte Odds og

Gunlogs Skrifter fra det Latinske. Fra Gunlogs Dddsaar

til Snorres og (som vi maae antage) tillige Styrmers Flugt

fra Reihholt forlob J7 eller JS Aar, i hvilken Mellemtid hin

Oversættelse eller Bearbeidelse af Gunlogs Værk m. m. ved

Styrmcr, og siden dets Benyttelse afSnorre, vel kunde lade

sig udfore. — Som en hertil horende ikke uvigtig Omstæn-
dighed bemærke vi det: at blandt de islandske Slægtregi-

stre, som ere optagne i denne Olafs-Saga, er netop et, som
ender med Gudny, uModer til de Sturlesdnner” (Snorre og

hans Brddre). Derimod lian det ikke vidne mod Styrmers

Affattelse af dette Værk, at Snorre, i dets Slutning, anfd-

res som Hjemmelsmand for visse Beretninger om enkelte

Begivenheder i Slaget ved Svolder, thi enten har da a) Styr-

roer strax nedskrevet Snorres Sagn, som ellers vare ham
ubekjendte eller b) senere

,
af hans Revision eller Uddrag,

indfort dem i sin store Sagnsamling eller og c) en end nyere

Afskriver ellerBearbeider kan have tilfoiet disse Beretninger.

At begge Olafernes store Sagaer, indforte i Flatobo-

gen, ere afStyrmcr Frode, vinder endvidere nogen Sandsyn-

lighed derved, at den ene afBogens Sammenskrivere, Præsten

kjendt af sin Andeel i SvcrrcsSaga, f 1213. 4) Munken Gun-
log Leifsdn paa Thingore, fl2l8* 5) Hans Medbroder, saavol i

Klosterlivet som i Historieskrivningen, Odd Snorresdn, var vel

samtidig med ham, men dog sandsynligvis ældre. Hans Dods-
tid er ubekjendt. Finn Johnsen ansætter den til henved 1200*

De Ledigheder, som, foruden de ovenommeldte, hvorved Sæ-
munds og Ares nordiske Skrifter synes at maatte være komne
i Snorres Hænder, saaledes tilbude sig for ham, i det bedste og
roligste Tidsrum af hans Levetid, til at berige lians Samling af

nordiske Skrifter, har ban vist ikke ladet være ubenyttede. Des-
uden kan ban paa ganske andre os ubekjendte Maader, være
kommen i Besiddelse af slige lileraire Skatte. De have vist og
været de vigtigste- Kilder for Styrmcr Frodes og Sturla Thord-
sbns

r

l illæg til Landnama, og vedkomme saaledes vor Under-
søgelse over dens Tilblivelse og senere Skjæbne.
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Magnus Thorhallesen, som har afskrevet den deri endvidere

indeholdte Sverres Saga, — udtrykkelig bevidner, at denne

sidste er skreven af ham efter den Bog som Præsten Styr-

mer Frode selv havde skrevet, tildeels efter den forste Deel

af Værket, som havde Abbed Carl paaThingore 1
til For-

fatter og var nedskreven efter hans eget Dictamen. Biskop

P.E. Muller mener at Styrmer virkelig har forfattet den ov-

rige og storste Deel af Værket 2
. Enten dette har været

Tilfældet, eller ikke, iroe vi, med Henhold til det ovenan-

førte, at Styrmer (tildeels efter Carls og senere Gunlogs

Samlinger) har afskrevet eller fuldfort det til sin Patrons,

Snorre Sturlesons
,
Brug ved Udarbeidelsen af hans norske

Historie. — Snorre maatte i alt Fald have anseet den for

et passende Bilag eller Tillæg til sin egen Konge - Historie,

og vi vove endog den Gisning, at han, i denne Sagas senere

Afdelinger, selv har lagt den sidste Haand paa Værket,

samt at hans Bearbeidelse deraf (overeensstemmende i Pla-

nen med Heimskringlas foregaaende Dele) er opbevaret for

os i den Arnæmagnæanske Membran 327, 4, som er kom-

men hertil fra Norge, og menes at være skreven der. Saale-

des er ogmaaskee den islandske Text til Sverres tre nærmeste

Efterfolgeres Historie Snorres forste Udkast, hvorimod han

*) Carl var, som Abbed i Thingdre Kloster, baadc Odds og

Gunlogs Overmand. Odd var dets Præst, men Gunldg den

overste og mest anscete af Munkene. Abbed Carl opholdt sig

i to Aar hos Kong Sverre, omtrent Ira 1184 til 86* Han ddde
(efter Annalerne) i eet af Aarene fra 1211 til 1213. Gunldg
overlevede ham altsaa, i det mindste, 5 Aar.

2
) Sce B. Thorlacius’s og Werlauffs Fortale til Noregs Kon-

unga - Sogur 5 Deel S. V—VII, 1—2*, Jfr. S. XXII—XXIII —
samt Mullers Sagabibliothek III, 420—423. Af den store An-
deel som Styrmer beviislig har havt i Affattelsen af Olaf Ha-
raldsdns og Sverres Historie, kunne vi med temmelig Sikker-
hed formode, at han og paa en lignende Maade har beskjefti-

gel sig med Mellemrummets dvrige norske Kongers Bedrifter,

fra det nte 0g ^ote Aarhundrcde.
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senere kan have affattet det udforligere, men nu tabte, som

laae til Grund for Peder Claussons Oversættelse. Vi vide

ikke om de have været i Kong Hakon Hakonsons Værge,

da han paa sit yderste lod sig de norske Konge-Sagaer fore-

læse, i det han, som ovenmeldt, anfaldtes af Ddden under

Oplæsningen af Kong Sverrcs Historie.

Nddvendigviis have vi her maattet suge atgjore os, saa-

vidt mueligt, bekjendte, saavel med Snorres store Bogsamling

og dens Kilder, som med hans egne, ved andres Uddrag, Over-

sættelse og Afskrivning eller egen Die tering affattede Haand-

skrifter. Deres sidste Skjæbne kunde da ikke være os lige-

gyldig, især da vi antage det for vist, at Landnama
,
Krist-

ni-Saga, Olaf Tryggvesons store Saga o. 11. nedstamme fra

hans Bibliothek, hvis sidste Skjæbne vi haabe at kunne op-

lyse ved Historiens Vidnesbyrd, hvilket vi da her tage os

den Frihed at udvikle. Strax efter at Laugmand Snorre

Sturlesbn med Nod og neppe var kommen hjem til Beik-

holt fra lslands Althing.1241, hvor han nær var faldet i sine

talrige Fjenders Vold, havde han den store Sorg at miste,

den 25de Juli, sin elskede Hustru Hallveig Ormsdatter.

Hendes og hendes forrige Mands, BjornThorvaldsons tvende

Sonner ,
Klang og Orm

,
indfandt sig strax for at dele de-

res Mbdrenearv med Snorre, men herom opstode snart

Tvistigheder mellem dem, med Hensyn til Boets faste Eieri-

domme. Alligevel blev Skiftet holdt og afgjort med Hen-

syn til dets Losore
,

især forsaavidt de bestode af Kostbar-

heder og Buger, hvis Belbb Snorre virkelig deelte med
sine Stedsdnner. Dog maa dette være saaledes at forstaae,

at Snorre selv beholdt Bdgerne mod Godtgjdrelse i Penge

eller andre Effecter
,

thi paa Hjemreisen efterlode Arvin-

gerne de erholdte Kostbarheder paa Gaarden Bai (Bæ)

uden at det ommeldes at de havde nogen Boger med 1

;
i al

*) Sec Sturlungasaga 1. c. 6te Bogs 29de Cap., saml hvad dc

tnIgende Begivenheder angaac, samme Bogs 3Qtc til 3(}tc Cap.



INDLEDENDE UNDERSØGELSE. 59

Fald havde vel de, som Snorre vilde skille sig af med, mest

bestaaet i Dubletter, eller og saadanne Skrifter, som ikke

vedkom den nordiske Historie. Derefter raadfdrte Brodrene

sig med deres Farbroder Snorrés Avindsmand
,
den senere

i Island saa alvældige Jarl, Gissur Thorvaldson, som deraf

tog en længe onsket Anledning til at bringe sin forrige Svi-

gerfader afDage 1
. 1 Forening med de misfornoiede Brddre

og andre afSnorrcs mægtige Fjender, samlede ban hemme-

lig en stor væbnet Flok
,
for hvilken ban bekjendtgjorde

Norges Konges Hakon Hakonsons længe fordulgte Stikbrev

mod den sidstnævnte. Det lykkedes barn med Flokkens for-
«*

ste Afdeling, 70 Mand
,

at overfalde den Efterstræbte paa

lians egen Bopæl, Natten mellem den 22de og 23de Sep-

tember, hvor Gissurs Befaling, fuldbyrdet ved een af lians

Drabanter
,

snart skilte den store Mand ved Livet i hans

64de Aldersaar. Den næste og de fdlgendeDagc samledes

efterhaanden den bele Flok paa og omkring Reikholt, hvor

den Foranstaltning blev gjort at Snorre Sturlesdns der ef-

terladte bele Bo overdroges til lians Stedsdn Klangs Eicn-

sdom eller Forvaltning; dog beholdt ban den ikke længer

end til næste Julenat
,
tbi da overrumpledes ban paa Reik-

holt, i Værelset over den Kjelder, hvor Snorre var bleven

dræbt, af dennes Son Urækja og Broderson Sturla Tliord-

sdn, sad i Fængsel forste Juledag over, men blev næs tq

Morgen skilt ved Livet efter Urækjas Foranstaltning. Fdrst

den sjette Dag i Julen toge de Forbundne fra Reikholt.

Opholdet der er vel blevet anvendt til at sikkre Seier vin-

derne Snorres og Klangs der efterladte Eiendele
,
.og vi an-

tage det for vist
,

at Sturla Thordson ved denne Ledighed

l
)
Omstændighederne ved Snorrcs Mord afgive et fæltExempel

pa$dc Yderligheder, hvorlil Islands daværende Revolutionstilsland

lorte, da lians tre (forhenværende) Svigcrsdnner og to Stcdsdnncr

vare dctsOpliavsmænd, sk jon l den ene af de sidstmeldte Irak sig lil-

bage fra Toget efter at den norske Konges Anmodningom Snorrcs

Paagribelse eller Drab var bleven oplæst for de Sammensvorne.



60 INDLEDENDE UNDERSØGELSE.

er kommen i Besiddelse af Snorre Sturlesons Bogsamling,

som ikke kunde interessere den stedse urolige og omstrei-

fende Urækja i mindste Maade. Forst et halvt Aar der-

efter kom Reikholt igjen i Gissurs og hans Forbundnes

\Vold, men i denne Mellemtid har Sturla vist sorget for de

ham saa kjære Bogers Flytning til hans Hjem Stadarhol.

— Senere har vel Sturla, som ovenmeldt, overladt sin Bro-

der Olaf de Værker af den Reikholtske Samling, som angik

Snorres Edda tillige med andre, egentlig poetiske, Skrifter.

—

At og hvorledes Sturla Thordsons Bogsamling og Værker se-

nere ere komne iLandnamas sidste Bearbeider Hauk Erlend-

sdns Besiddelse, have vi ovenfor (S. 38) sogt at godtgjore.

Af det, som vi alt have meddeelt om Landnamas mange

Samlere, ville vel Aarsagerne til deres forskjellige og hin-

anden, i enkelte Poster, som det synes, næsten modsigende

Beretninger om Gunbjorns-Skjærenes og Grdnlands Beliggen-
hed, Opdagere og Opdagelse m.m. let kunne begribes. Ved

vOr Undersogelse troe vi dog at være komne til folgendc

Resultater i den Henseende:

1) Are Frode j som boede i den Egn, hvor Erik Rode
sidst var bosat i Island, samt hvorfra han og Grdnlands

ileste mærkværdige Colonister uddroge, er den ældste For-

fatter til Landnamas samtlige hertil horende Beretninger. Af
hans Schedce vide vi desuden, at hans Farbroder, Thorkel Gel-

lersdn, selv havde reist til Grdnland og erhvervet sig Underret-

ninger der om Landets Historie, hvilke han igjen meddeelte

Are, som ellers i sit nævnte Værk tiere anforer ham som sin

vigtigste Hjemmelsmand for andre gamle Efterretninger.

Af en ved os opdaget og meddeelt Læsemaade i Landnamas
ældste nu tilværende Bearbeidelse

,
sammenholdt med de

andre dertil svarende nyere, troe vi og at Ares Forfatter-

skab af 2den Parts hele 14de Capitel maa ansees for klart

og uomtvisteligt, paa de senere afvigende Læsemaader nær.

Dette Værk maa være skrevet omtrent 1120—1122.
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1

2) Styrmer Frode

,

Landnamas Fortsætter, synes og at

have
,
omtrent 1230

,
meddeelt den vigtigste Deel af det

nævnte Capitel i den af ham udarbeidede store Saga om
Olaf Tryggveson. Her lægge vi Mærke til adskillige be-

tydelige Afvigelser, som af os ere betegnede med O i Va-

rianterne og nærmere omhandlede i Anmærkningerne.

3) Andre afvigende Læsemaader i denne Deel af Ca-

pitlet maae vel for det meste tilskrives Sturla Thordsons

Bearbeidelse, der formodentlig er affattet omtrent 1250, for

saavidt de indeholdes i Hauksbok, Af Gudmund den Go-

des Saga
,
ligesom og af den Deel af Sturlunga-Saga

,
som

Sturla Thordson har forfattet, kunne vi slutte os til, at han

havde megen Kundskab om Grønland og dets Historie
,

til-

deels erhvervet ved Beretninger af en Styrkar Sigmundsdn

eller Sæmundsdn af Grønland, hvilken her kaldes „en stor

og virkelig kyndig Sagamand eller Sagnfortæller’ (sagn-

amaSr mikill ok sannfroSr

;

see Sturlunga-Saga
,
2 B. 39te

Cap.) Af saadanne Kilder kunne vi da vente at slige For-

andringer eller afvigende Læsemaader 1. c. ere tagne, og

saaledes ingenlunde at foragte. Da Melabok her
,

i alt væ-

sentligt
,
stemmer overeens med Hauksbok

,

behøve vi ikke

for saa vidt at tage noget videre Hensyn til den først-

nævnte, og overhoved ikke til nogen af Landnamas nyere

Bearbeidelser.

Ingen af de herommeldte ældste Codices af Landnåma

har nogen Inddeling i mimererede Parter eller Capitler.

Saadant synes vel forst at være tilfoiet i den Skalholtske Ud-

gave, men er med Rette beholdt, til Læseres og Forfatte-

res stoiTe Bekvemmelighed
,

i begge de nyere Kjøbenhavn-

ske. Vi anfdre derfor de her indrykkede og de ellers af

os citerede Steder af Bogen med denne dobbelte Talbeteg-

nelse, der kan benyttes af enhver, som har Leilighed til

at eftersee een af de tre trykte Udgaver.

Vi have ovenfor (S. 16) bemærket, at Landnama cite-

rer eller ommelder adskillige ældre Sagaer
,
som Hjemmel
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for dens Beretninger. De ere opregnede i Mullers Saga-

bibliolhek I, 228'. Med Hensyn til Værkets forskjellige
,

Deles Ælde, vilde det være saare vigtigt at vide
,
hvem af

Forfatterne ethvert Citat især oprindelig skyldtes. Derom

kunde vi kun vente nogen, skjont ei fuldstændig, Under-

retning, af den ældste Codex B. Ved at undersdge den,

paa de anforte Steder
,
have vi fundet at de opregnede Sa-

gaer og Slægtregistre nævnes deri, paa fdlgendc nær

:

1)

Eyrkyggja-Saga, som ellers kun nævnes a) i en Variant

af Melabogen (E) til 2 P. 13 Cap. og 1)) i Hauksbog ved

2 P. 9 Cap. 2
2) Bredefjordsboernes Siæglregister (Brei'S-

JirSlnga kynsloft

)

forfattet af Prior Brand
,

til 2 P. 1 5 C.,

hvor den hele deraf tagne Artikel er udeladt. 3) Hords

Saga (Saga Hardarj Grimkels ok Geirs) — men den kan

rnuelig have været ommeldt i B, da dette og liere dermed

sammenhængende Capitler have manglet i den, den Gang den

nu tilværende eneste Afskrift blev forfærdiget (jfr. ovenfor

S. 17 og 18). Af de ovrige nævnte Sagaer haves bele 4

ikke mere
,
men tilsammentagne have dog alle de paa-

beraabte Skrifter, med Undtagelse af dem som angaac Ud-

landet og af den islandsk - nordlandske Svarfdæla-Saga,

samt af Ølvesboernes sonderlandske Slægtregister, omhand-

let Personer og Begivenheder
,
som vedkom Vesterlandet

(hvor Are Frode mest menes at have levet og skrevet)

og angik tildeels hans der boende Slægtninge, f.Ex, lians
%

Stamfader Thord Geller 3
. Forsaavidt de her omhandlede

*) Desuden ommeldes og Viga-JBarda^Saga i en Variant af

Mela-Bogen (E) til 2 P. 3 C,
2
) Dog er det vel mueligt at Styrmer Frode, da han afskrev

og tillige fortsatte Landnama, har kjendt Eyrbyggja-Saga og

liere andre, skjdnt lian ikke har nævnt dem, som da efter hans

Mening almindelig bekjendte.

3
) De fleste af den ældste Landnamas Slægtregistre' naae neppe

til Ares Tid, eller slutte med Personer, som levede i hans Tid

og tildeels herte til hans Bekjendtskab og Nabolag, som Biskop

Gissur, Thuride Snorresdatter, Ilaflide Marson o. il.

/
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Citater (iCodexB) ikke have ti 1liort Are, maae de, ligesom

Desten af dens Bearbeidelse
,

tillægges Præsten Styrnier

Prode, som liar fortsat den med forshjellige, især Odde- *

mændenes, Sturlimgernes og de til hans Tid (1237) i Em-
bede værende islandske Bishoppers 1 Slægtregistre.

Shjdnt den os i meget vedkommende Eyvhyggja-Saga

saaledes ikke' nævnes i Landnamas ældste Codex, synes den

J°g, i sin nærværende Skikkelse efter Mullers Beviisforelse

(Sagabibliotliek 1 ,
197—98) at være omtrent samtidig

med Styrmers Bearbeidelse af Landnamabogen. Om dette

Æmne maae vi ellers udforligere handle i Indledningen til

de Uddrag, som vi i nærværende Værk komme til at med-

dele af Eyrbyggja-Saga, hvoraf en Deel vel er grundet paa

den ældste Landnamas og maaskee tillige paa flere af Are

Frodes Beretninger og Optegnelser. Efter at have, saa

noie som indskrænket Leilighed har tilladt det
, undersøgt

de i Landnamas ældste Bearbeidelse forekommende Slægt-

registre, have vi vundet det efter vor Mening til Bedøm-
melse af Skriftets Varianter hdist mærkværdige Resultat:

a) at alle de Læsemaader, der forekomme i Codex B (for-

saavidt de haves rigtig afskrevne) ere ældre end Aaret 1236

eller 1245, shjdnt de for en stor Deel kunne, i det væsent-

lige
, være ældre end 1121 til 114S 2

,
b) de Tillæg, som

*) Biskop Sigurd Thettmarson til Skalholt, i hvis Embeds-
tid Styrmer dode

,
var en Nordmand af Herkomst og Fddsel,

Det samme var Tilfældet med Biskop Botolf til Ilolum, som
dode vel et Aar efter Styrmer. Overhoved nævnes vel ingen i

den ældste nu tilværende Landnama, der var yngre end saa, at

han kan ansees for at liave levet samtidig med Styrmer Frode,

hvem Sturla Thordsdn overlevede ei mindre end 39 Aar. De
Personer, søm hleve bekjendte i hans Levetid, nævnes og, for-

saavidt Slægtregistrene give Anledning dertil, i Sturlas og Hauks
fortsættelse af Landnama,

2
) Til den Tid, da Sturla Thordsdn omtrent var 31 Aar

gammel, var hans Liv saa uroligt, at han neppe har kunnet
tænke paa at fortsætte Oldtidens historiske Værker.
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findes i Haultsbog, maae antages at være senere tilfoiede af

Sturla Thordsdn, paa de af Laugmand Hauk Erlendson til-

lagte Tillæg til Slægtregistrene nær, som fortsættes til

ham selv og hans Hustru, samt nogle andre i hans Tid le-

vende eller bekjendte Personer, og fdlgelig ikke kunne

være yngre end fra 1284, c) at temmelig udforlige Uddrag

af Ares egen, maaskee af Sæmund reviderede
,
Landnama

eller stdrre Islendingahok (hvortil de saa kaldte Schcdæ ere

et Slags mindre, mest i chronologisk og lovhistorisk Hen-

seende udfort Pendant) tildeels indeholdende dens forste

og ældste Stykke, findes indrykkede i Olaf Tryggvesdns

storre Saga, enten forst oversatte paa Latin for Aaret 1218

eller senere (paa Islandsk) for 1236 eller 1245, d) at Krist-

ni-Saga, eller Historien om Christendommens Indforelse

paa Island og Grdnland
,

i alt Væsentligt
,

er en Fortsæt-

telse af Landnama, sluttet (skjdnt maaskee senere revide-

ret) 1121 eller 1122, hvortil uvæsentlige Tillæg dog kunne

være foiede inden 1148, e) at disse Værker, forsaavidt de

have Are Frode til Ophavsmand eller ældste Forfatter, paa

forskjellige Maader ere komne til Snorre Sturlesdns Kund-

skab og i hans Besiddelse, samt bievne benyttede for histo-

riske Arbeider, saavel af ham selv
,
som af hans Client,

Landnamas tredie navngivne Bearbeider, Præsten Styrmer

Frode, der vel maa ansees som hans overste Haandskriver

og literaire Material-Samler. f) at Snorres historiske Sam-

linger efter hans Drab ere komne i Landnamas fjerde Fort-

sætters, Laugmand Sturla Thordsons, og efter dennes

Dod i den femtes og sidstes, Laugmand Hauk Erlend-

sons Besiddelse, — hvis Samlinger og med egen Haand

skrevne Værker senere ere komne i Arngrim Johnsens,

end senere i Brynjulf Svendsens, og endelig i Arne

Magnussens Værge
,
hvorved de ere bievne reddede fra

fuldkommen Undergang, samt siden efterhaanden benyt-

tede til offentlig Udgivelse paa forskjellige Maader og
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med Tilféielse af de fornødne, skjdnt endnu langt fra

ild;e fuldkommen tilveiebragte Oplysninger. Disses Grøn-

land vedkommende Deel have vi i det nærværende Værk
gjort det til vort Hovedformaal at samle og oplyse med
al os muelig Fuldstændighed.

Endelig maae vi ansee den store Sturlunga-Saga, hvori

ogsaa adskilligt forekommer, som angaaer Grønland og dets

Historie, for en Fortsættelse af Landnama og Kristni - Saga.

Ovenfor have vi bemærket, at Sturla Tkordsøn (Landnamas

Bearbeider) ogsaa var Sturlungas vigtigste Forfatter, men
at en anden dog senere havde sluttet den (med hans Dod)
og foiet adskillige Tillæg til hans Arbeide. Vi skylde da

vore Læsere nærmere Oplysninger om denne mærkelige

Omstændighed, især da vi ved samme Leilighed kunne med-
dele nogle flere lidet bekjendte Efterretninger om Thorfinn

Karlsefnes Efterkommere, som de mægtigste og lærdeste

paa Island i den ellers for os næsten ganske mørke første Halv-
deel af det 14de Aarhundrede. Ved vore genealogiske Un-
dersøgelser ere vi (som S. 32, 33 ovenberørt) komne til Kund-
skab om, at en hidindtil ubekjendt Forfatter har havt en,

vis Andeel i Affattelse eller Forogelse af Sturlunga-Saga.

Dette sees nemlig af et Variant -Tillæg, som er blevet be-

mærket og anført af Sturlunga-Sagas Udgivere, efter de i

Conferentsraad Stephensens, til Grund for en Deel af Ud-
gaven 1 lagte, Exempiar anførte Varianter af en særdeles

') Denne Udgave (i Qvart) er den eneste som endnu haves,

foranstaltet ved det Islandske literairc Selskab og udfort ved

forskjellige af dets Medlemmer. Dens Titel er: Sturlunga-Saga
edr Islendingasaga hin mikla. Nu utgengin å prent adtillilutan

hins Islenzka Bokmenta-Felags^eptir samanburd hinna merkileg-

ustu handrita er fengist gåtu (i to Bind, hvert paa 2 Afdelin-

ger , hvoral den sidste dog indeholder Biskop Arne Thorlaksons
S a8 a) Kaupmannahdf

n

1817—1820* Textens Bearbeidelsc og
kritiske Behandling er god, hvorved vi kun maae beklage, at

Ovnniands historiske Mindesmærker. 1 Bind. (5)
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god og gammel Codex, som forhen havde tilhurt den lærde

Præst Ejulf Johnsen paa Yollum, hvormed dennes eget

hoist mærkværdige Apograph
,

tilhorende mig, Finn Mag-

nusen, og end et andet gammelt i Folio, som senere er

kommet i mit Værge, befindes at stemme overeens, see 1ste

Binds 1ste Afdelings S. 130, eller 3die Bogs 9de Cap.,

hvori den Mand, der har afskrevet eller tillagt de i Texten

indeholdte Genealogier (m. m.), erklærer sig for at være en

Dattersdn af Præsten Ketil Thorlakson (forst boende i Hi-

tardal, senere paa Skard og tilsidst paa Kolbeinstade) lige-

saavel som
k
de Narfesonner.

M
I Membranen siges Præ-

sten Ketil og her at have været Morfader til de sidstmeldte.

J)et er os ei bekjendt at den nævnte Præst havde flere

Ddttre end a) de sidstnævntes Moder Valgerde og b) Helga,

gift med Snorre Marcussdn paa Melum (dod 1313). Forfat-

teren maa altsaa bave været en Son af dette Ægtepar; efter

ndiagtigt Gjennemsyn af de til det 13de Aarhundredes Slut-

ning og det 14des Begyndelse eller Midte gaaende Sagaer

og Annaler, kunne vi ei opdage nogen anden, som med

mindste Rimeb'ghed kunde antages for vor Forfatter, end

Thorstein Snorreson, hvem vi forst finde som Munk i Vido

den eneste Membran i Folio som haves af Sagaen, (tilhorende

den Arnæmagnæanslce Samling) og som indeholder de to trcdie

Dele af selve Sturlunga, ikke er hlevcn benyttet ved Confere-

ringen. Ulykkeligviis mangler Membranens Begyndelse ganske

lige til Midten af 1ste Bogs 22 Cap. (eller den senere Inddeling,

da lier ingen saadan er bleven iagttaget) eller Udgavens I, 4l.

Mindre vigtigt er Savnet af Thorgils Skardes Historie, som

ellers udgjor Sagaens 8de Bog og noget mere, men synes her

at være bleven udeladt med frit Forsæt. Her mangler og til-

fældigvis Stykket fra 7de B. 3die til 2lde Cap. Ellers savne

vi i Membranen et Par mestendeels afrevne Blade, og det me-

ste af den (ellers korte) l()de og sidste Bog. Alle vigtige af

os benyttede Steder af Sturlunga have vi jævnfort saavel med

Pergamentsbogen som med det ovenmeldte meget fuldstændige

Folio-Iiaandskrift.

t

/
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Kloster, i Nærlieden af Melam, og senere i Helgafells Klo-

ster, hvor han blev udvalgt til dettes Abbed 1344 og dode
sammesteds 1353. — Saaledes bekræftes da Bishop P. E.
Mullers sindrige Gisning (Sagabibliotliekets I, 247) : at en
Munk har havt nogen Andeel iSturlunga-SagasBearbeidelse

ved at indflikhe adskilligt deri af Halv -Helgenen Biskop
Gudmund den Godes Levnet, tillige med forskjellige andre

Beretninger, i hvilke sidste det af os anforte Sted net-

op forekommer 1
. Vi tvivle ellers ei derom, at den selv-

samme Interpolator er Forfatter til de 4 (i visse Afskrifter 5)

forste Capitler af Sturlunga - Sagas 1ste Bog, som vistnok

ikke oprindelig have hort til den, men udgjore et Slags

Indledning (diensynlig meget nyere end Sturla Thordsons

Hovedværk), som begynder med den norske Sohonge, og
senere Islands Landnamsmand Geirmund Ileljarskinn, samt
indeholder a) Opregnelse af hans noget fabelblandede Her-
komst og Begivenheder, mest i Overeenstemmelse medllalfs-

Saga (see Fornaldar-Sogur NorSrlanda II j 39 o.f

,

Overs.

II, 57 o. f.) samt ligeledes med Landnama 2 P. 19, 20 og
29 Cap., b) en cåtholsk Legende eller Tradition om Geir-

munds Forudsigelse afGhristendommens Indførelse paa Island

og c) en Samling af Slægtrækker eller genealogiske Brud-

stykker, deels fra Geirmund, deels fra Islands o.vrige forste

Landnamsmænd med liere, til den saakaldte Skard-Snorre,

samt hans Hustru og Soskende 2
,

hvilket vistnok vilde

') I ingen af de elleve IHåndskrifter, som angaae Gudmund
den Godes Levnet og haves i den Magnaeanskc Samling, findes

det ovenmeldte Sted
,

efter hvad vi, ved at undersoge dem,
have erfaret.

“) Flere saadanne Fragmenter af Skard-Snorres Genealogic,

SOlu ei haves i den trykte Udgayc, findes i den ovenmeldte
Folio-Afskrift til 2 B. 7 Cap. (I, 53). Dens Text indeholder
og de ovrige Slægtregistre, som meddeles sammesteds i Udga-
gen efter Codex E. V., tildeels noget berigtigede, saaledes’ som

• t -

vi i vore her mcddeelte genealogiske Tabeller have benyttet samme.

(5
*)

'
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være paafaldende, da denne Mand, skjdnt noget beslægtet

med Sturlungerne, aldeles ikke spiller nogen stor Rolle i

Sturlunga-Saga ,
livis vi ei havde opdaget en speciel per-

sonlig Anledning dertil, som vi nu komme til at oplyse.

Den nysnævnte Skard -Snorre, egentligst Præsten Snorre

Narfeson paa Skard
(-J- 1260), var Farfader til de ommeldte

Narfesdnner (Interpolatorens Soskendebdrn) som, med

deres nærmeste Afkom, vare de mægtigste Hdvdinger paa Is-

land i den forste Halvdeel af det 14de Aarhundrede. Vi

tillade os at formode, at Munken Thorstein Snorreson har

(kanskee baade paa Vidd og Helgafell
,
som begge ligge i

Nærheden af Sturlungernes gamle Hovedsæder) afskrevet,

revideret samt tildeels foroget og fortsat, efter Sturla Thord-

sons originale Forarbeide, det ovenommeldte Exemplar al

Sturlunga-Saga, bekostet af eller bestemt for een al hine

tre Brodre (alle Laugmænd efter hinanden) Thorlak, Thord 1

eller Snorre

,

dog helst den sidstnævnte, som forst dode

1331 eller 32, eller den førstnævntes Son Ketil Thorlak-

son, som i mange Aar var Kongens Lehnshovding over hele

Island (dod 1341). I hans Familie, af hvis Afkom mange

Grene endnu blomstre, er Sagaen, ved fornyede Afskrifter,

bleven bevaret lige til vore Dage. Neppe kan mindste

Tvivl næres derom, at den ovenommeldte Son af Snorre

Marcusson ogsaa har forfattet de mange med denne og hans

ovennævnte Hustru Helga endende genealogiske Brudstyk-

ker, der ere indflettede hist og her i den Recension af

Landnama, som efter den nysnævnte Snorrcs Hjemsted

') Det er denne Laugmand Thord Narfeson, som i Stur-

lunga-Sagas iode Bogs 19de Cap. (Udg. III, 307) siges at have

(i sine yngre Dage) opholdt sig i nogen Tid hos Sturla Thord-

son, med hvem han var i et. Slags Svogerskab; der synes især

Vinteren 1271—72 at ommeldes. Dc i bemeldte Capitel inde^-

holdte Anecdoter har han sikkert selv meddcelt, om ei endog

nedskrevet, tillige med Beretningen om Sturlas Dod m. in.

Thord dode i, Aaret 1308-



INDLEDENDE UNDERSØGELSE. _ 69

Melar (å Melam) Laides Melabok. See ovenfor S. 33 o.f. Ogsaa

i den ommeldes nu to af de ovennævnte Narfesonner, Thorlak

og Thord 1

,
nemlig i 2den Parts 4de Cap., i Overeensstem-

melse med Hauks Bearbeidelse af Værket.

At hine Tillæg ere indskudte i Sturlunga-Saga tidlig

i det 14de Aarhundrede, indlyser endvidere diensynlig

deraf, at Sagaens 1ste 33. 4de Cap. (S. 7) udtrykkelig

nævner Sostrene, Fru Gudrun, gift med Hr. Kolbein til

Audkula (lierra Kolbeinn auSkyllngr) ,
som ddde i Aaret

1309, og Fru Hallbera, Abbedisse til Reinestad Kloster,

som overtog dette Embede 1298 eller 99, samt ddde 1330.

Begge nævnes de og af den samtidige Laugmand Ilauk i

hans Bearbeidelse af Landnama 4 Parts 1 Cap. samt 5 P.

9 C. Ved denne Ledighed bemærke vi endelig, at Sturl-

unga udtrykkelig bevidner
,

at denne Gudrun og Hallbera

vare Sostre, saa at dette ikke er en blot Gisning, efter

hvad Islands ellers over vor Roes ophdiede Historiker, Sys-

selmandJohn Espolin, (uden Tvivl ved en Hukommelsesfeil)

har meent, i hans Islandske Aarbdger ID. S. 45. (Jævn-

for de til dette Bind af nærværende Værk foiede genea-

logiske Tabeller over Snorre Thorfinnsons Afkom.)

Naar Sturlungas Interpolators ovenommeldte nyere

Indledning til samme Saga borttages, finde vi at den selv

begynder med Haflide Marsdns Levnetsbeskrivelse 2
,

altsaa

netop der
,
hvor Kristni-Saga

,
eller rettere dens annali-

stiske Tillæg, ender. Det bliver os saaledes tydeligt at

Sturla Thordson egentlig har villet fortsætte Islands æld-

*) Snorre var sandsynlig viis den yngste af dem, og overlevede

de andre længe. Han blev forfulgt af Kongens Lehnsmand i

sine yngre Aar
,
men beskyttet af Hierarchen

,
Biskop Arne

Thorlakson. Paa den Tid da Ilauk skrev sin Tillægs-Bemærkning

(altsaa mellem 1300 og 1310) havde han ikke opnaaet noget anseeligt.

Embede eller anden stor Beronimelse, hvorfor og hans Navn her

forties.

0 Dette har og Biskop Muller med sædvanlig Skarpsindig-

hed lagt Mærke til 1. c. I, 244.
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r

dre almindelige, af ham selv reviderede 1

,
Sagaer, nemlig

Landnåma og Kristni-Saga med sin nyere Islendinga - Saga,

thi saaledes lyder Sturlungas rette og ojmndelige Titel.

Saavel af den eneste nu tilværende Membran, som af

den ovenommeldte Folio-Afskrift (der vistnok nedstammer

fra en anden gammel og fuldstændigere Pergamentsbog)

kan man tydelig see, at den vigtige Stipdunga-Saga ikke

oprindelig har havt nogen Inddeling i Boger eller andre

store Afdelinger • ei heller i Capitler, som vare betegnede

med Tal. Disse Inddelinger ere vel furst bievne foran-

ledigede ved den senere Bearbeiders oiensynlige Indskydelse

af andre Sagaer over samtidige Begivenheder
,
som i sidst-

meldte, Haandskrift fore deres særegne Titler
,
som pdttr

af GuSmundi biskupi go8a og Saga Gu8mundar hins dyra 1

Ogsaa begynder en Afdeling i denne Codex med Titelen

Saga por'Sar Sighvatssonar kahala , men iovrigt har den

aldeles ikke nogen saadanne Overskrifter eller vidtløftige

Afdelinger. Den i sin Tid kyndige og ndiagtige Saga-

og Diplom-Afskriver, Islænderen John Mortensen (Jon Mar-

teinsson), som kjendte mange Afskrifter af Sturlunga, sy-

nes dog ikke at have kjendt nogen Mage til denne, som
saaledes maa være et Apograph af dens seneste Forfat-

ters egen (og tillige maaskee hans udførligste) Bearbeidelse.

At Sturlunga iovrigt skulde indeholdes i Flatobogen, efter

John Mortensens Angivelse, er en fuldkommen Vildfarelse 2
.

‘) Denne vidtløftige Interpolation, hvilken P. E. Muller forst

har opdaget, naaer fra 2 B. 34 Cap. til Slutningen af 3 13.

36 Cap. (Udg. I, 106—191 incl.). Dog ere de nævnte tvende
Sagaer i hin Bearbeidelse ei mcddeeltc hver for sig selv, inen

afbrudte og tildeels lempede efter Tidsfølgen og de almindelige

Begivenheders Gang.

*) See hans: Kort Fortegnelse over de Kxemplarer af detstort**. Chronico Islaridico kaldet Sturlunga-Saga, lndlke man veed

og kjender (&c.) skrev«*! 1755, i Suhms nye Samlinger til den

danske Historie 4de 13. 3die og 4de II., S. 46«.
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Tid og Rum tilstæde ikke nærværende Undersdgelses

Udvidelse; maaskee finde mange blandt vore Læsere den

allerede for vidtløftig, men vi haabe dog at dens mdi-

sommelig vundne Resultater kunne tjene til vor Undskyld-

ning ,
især naar Hensyn tages dertil

,
at alle de af os lier

omhandlede gamle islandske Værker i een eller andenMaade

give nogle, og tildeels de allervigtigste Oplysninger om

Grønlands ældste Historie, samt dets eller Amerikas forste

europæiske Opdageres og Colonisters Levnet og Afkom,

hvorved da deres her omhandlede Forfattere have gjort sig

fortjente og værdige til at leve fremdeles i Efterslægtens

taknemmelige Erindring.

IL OM GUNBJØRNS SKJÆR.

SAMLING OG UNDERSØGELSE AE GAMLE OG NYERE EFTERRET-

NINGER OM DISSE I NÆRHEDEN AE GRØNLANDS KYSTER

BELIGGENDE ØER, SOM OPDAGEDES SIDST I DET 9de ELLER

FØRST I DET 10de AARIIUNDREDÉ, SAMT OM DE
SAAKALDTE KROSSEYJAR.

A) DE ÆLDSTE EFTERRETNINGER OM GUNBJØRNS

SKJÆR.
- ’V * N ^ f i

Niuont vi hun kunne vente et ringe Udbytte af den fdl-

gende Samling, fordrer den dog her den forste Plads
,
da

Nordmanden Gunbjorns tilfældige Fordrivelse til de Øer,

som af ham fik det ovenmeldte Navn, senere gav Anledning

til Gronlands ,
og folgelig end sildigere, til Amerikas Opda-

gelse. Da de laae i Havet vesten for
,

eller i Nordvest fra

Island, men et andet stort Land saaes i Nærheden af dem,

maae de efter al Sandsynlighed sdges ved Gronlands Østkyst.

Den stærke Vinterkulde, som der fandt Sted, leder til den

samme Formodning. De ældste og paalideligste af disse

Efterretninger ere tagne af Islands Landndmabok (Landnams-,

Nybygger- eller Grundbesættclses-Bog), skreven, som ovenan-
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lort, af fors-lijellige lærde Islændere i det Ilte,12te oglSdeAar-

hundrede, om hvis Affattelse, Haandskrifter og Udgaver vi

have handlet i det foregaaende (S. 1 1 o.f.). Original-Udskriften

af den ældste Codex (B) er af os lagt til Grund for samtlige

herefter folgende Uddrag af Landnama. Til Beretningerne

om Gunnbjarnarsher slutte sig andre nyere om en Øklynge,

der kaldes Krosseyjcir eller Korsoerne, ogsaa liggende mod
Vest fra Island i Nærheden af Gronlands Kyst

,
og forhen

1) Landnama, 2 Parts, 8 Kap.

Cjrnmkell hét maSr, sonr [Ulfs kraku HreiSarsson-

ar 1
, broftir Gunnbjarnar, er Gunnbjarnarsker eru vi8

kend. Hann nam land fråBeruvikurhrauni [tilNes-

hrauns 2 ok 3 ut um ondvert nes, ok bjo at Saxa-
hvoli 4

. Hann rak å brutt J>a5an Saxa Alfarinsson

Valasonar, ok bjo hann siSan iHraunihjåSaxalivoli.

•••• Alfarinn Valason haf5i fyrst numit nesit a milli

[Beruvikur hrauns 5 ok Ennis.

2) Sama bok , 2 Parts 14 Kap.

(Eirekr 0
raufti) sagSi: at hann atlaSi 7 at leita

lands J>ess, er Gunnbjorn, son Ulfs kraku, så, er

bann rak vestr um Island, ]pa er liann fann Gunn-
bjarnarsker; hann kveSst aptr mundu leita til vina

sinna, ef hann fyndi landit.

5) Sama bok, 2 Part 29 Kap.

Gunnsteinn ok Halldorr 8 hetu synir 9 Gunn—

) serigtiget efter C, si og flere i Kraku-Hrefåars, 11. Iler c
mærkelig nok den ældste Bearbcidelse urigtig (uden Tvivl ve ,

feilagtig l.æsning af slfskriveren) men Læsemetoden rettet af d
nyere Udgivere. *) udelades af S. 3

) allt, till. E. «) Saxhol
7v. )

Benni kui, ii. G
) jj t 0t jit skrive stedse Eirekr; Eirik

C.o.fl. ) enobsolet
, men maaskee rigtigere Skrivemaade o

ria A’iirirrn 8\AT_ ,,, .

~ J rigngere a/crive/naaile o
Ordet • ætlafti, de (ivrige. «) Navnet Halldor (endnu brugeligt jm
Island, men skrevet og udtalt Haldor) har i Førstningen vistuo

I
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(som det synes) regnet til dette Land. — Det er vel mue-
ligt, at Krossej]ar hun er et nyere Navn for Gunnbjarnar-
sker, som i de hedenske Tider neppe ere hievne hehoede af

Nordmænd eller Islændere, der dog forgjeves engang forsogte

derpåa. De egentlige Gunbjornsskjær ere nusandsynlig atter

hle> ne Europæerne bekjendte ved vor utrættelige Graah

,

der

formodentlig selv har betraaclt eller i det mindste seet dem;
herom haabe vi at kunne handle udforligere i det fdlgende.

1) Landnama , nyeste Udgave S. 70.

En Mand hed Grimkel
, Son af Ulf Reidarson,

kaldet Krage, og Broder til Gunbjorn, efter hvem
Gunbjorns Skjær ere opkaldte. Han tog denLand-
strækning i Besiddelse, der gaaer fraRerevigs—Roin
(Lavastrækning) til Næs-Roin samt ud omkring For—
Bjergets Spidse, og boede paa Saxahvol (eller Sax-
hol). Han fordrev Saxe, en Son af Alfarin Valeson,

derfra, og han boede siden paa Roin ved Saxahvol ....

Alfarin Valeson havde forst taget Næsset mellem
Berevigs - Roin og Enne i Besiddelse.

2) Sammesteds S. 82. Erik den Rodes Saga o.fl.

Erik den Rode sagde: at han agtede at soge

det Land, som var blevet seet af Gunbjorn, Ulf

Krages Son, da han blev forslaaet af Storm mod
Vesten fra Island, og fandt Gunbjorns Skjær. Dog
gav han tillige det tilkjende, at, hvis han opdagede
det Land, vilde han vende derfra' tilbage til sine

Venner.

o ) Sammesteds S. i1 6.

i o Sonner af Gunbjorn, Ulf Krages Son, efter

heddet Hallpor d. c. Thor med den liaarde Steen .
9
) S. till.

Un'S^g fceirra, deres.
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bjarnar [Ulfssonar kraku 1
,
er Gunnbjarnarsker eru

viS kend 2
;
peir namu SkotufjorS 3 ok Laugardal

ok Ogursvik 4
til MjovafjarSar. Bersi var son Hall-

ddrs, faSir pormoSar kolbrunarskalds.

4) Samci bok, 2 Part 50 Kap.

Snæbjorn (galti, Holmsteinsson) atti skip i

Grimsarosi. [pat kaupir 5 halft Hrolfr 6 enn rau8-

senzki. peir voru tdlf hvorir. Me8 Snæbirni voru

peir porkell ok” SumarliSi, synir porgeirs rau$s,

Einarssonar stafliyltmgs. Snæbjorn tok vift por-

oddi or pingnesi, fostrasmum, ok konu hans, en

Hrolfr lok vifi Styrbirni, er petta kva8 eptir draum

sinn:

Bana se ek okkarn

Lpggja tveggja,

ajlt amorligt 8

utnorSr i haf

frost ok kulda

feikn hverskonar;

[vet ek 9 af sliku 10

Snæbjorn veginn.

peir foru at leita Gunnbjarnarskerja
,

ok fundu

land. Eigi vildi Snæbjorn kanna lata umnott 11
.

Styrbjorn for afskipi 1

2

,
okfannfésjoft 1

3

i kumli, ok

leyndi
;
Snæbjorn laust hann meS oxi, pa feli sjo8r-

inn niSr. peir gjor8n skala, [ok lag*6i 1

4

hann i fonn.

porkell, sonRauSs, fann at vatn var a forki, er[std8

’) udelades her af C

.

2
) C tillægger her: Gunnbjorn var

son U1 fs kraku. 3
) Skutufjor#, E} Skutulsfjoré

,
Ma

.

4
) saa-

ledes A og flere ,• Avgurvik, B

;

Angursvik, G. 5
)
ok keypti, C ;

fat keypti, de durige. 6
) Rdlfr, stedse C. 7

) udel. C. 8)amorlegt,

C,J3> aufiornlegt, S,Ma
; auttirYigt (odelignende, en OrkJ ; maaskee

rettest amotligt {stygt, uhyggeligt . °) vet ek (jeg venter
,
mener,for-

udscer)B, ellersfordum sædvanligere vætti (vclti); veit ek (jeg veed

)

A% Ét
Kb. Vor ældste Bearbeidelses hæsemaade synes dog atvære

i
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hvem Gunbjorns Skjær ere opkaldte, hedde Gun-

stein og Haldor. De toge Skotufjorden, Loigar-

dalen og Ogiirsvigen, lige tilMjoefjord, i Besiddelse.

Haldors Son var Berse, Fader til Thormod Kol-

hrunarskald.

4) Sammesteds , S. 11 8.

Snæbjorn Holmsteinson, kaldet Galte, eiede et

Skib, som laae i Grimsaåens Munding (i Borgefjor-

den). Rolffra Rodesand kjobte Halvdelen deraf
1

. Et-

hvert af Partierne bestod af tolv Personer. Med

Snæbjorn vare Thorkcl og Sumarlide, Sonner af

Tliorgeir Rod, Son af Einar fra Stafholt. Snæbjorn

tog ogsaa mod Thorodd Ira Thingnes, sin Foster-

fader, og hans Kone, men Rolf tog mod Styrbjorn.

Den sidstnævnte fremsagde ,' efter at have havt en

Drom, den folgende Vise

:

Begge vores Frost og Kulde,

Dod jeg seer; Alskens Kvaler, —
Alt stygt og ode Af sligt jeg aner

I nordvestligt Hav
;

Snæbjorns Drab.

De gave sig til at soge Gunbjorns Skjær, og

funde Land. Snæbjorn vilde, at ingen skulde gaae

i Land om Natten. Styrbjorn tog dog fra Borde,

fandt en Pung med Penge i en Dysse, og lagde Skjul

paa den. Snæbjorn slog til ham med en Oxe^ saa

at Pungen faldt ned. De opforte en Hytte til Bolig,

°g den blev ganske tildækket af Snee. Thorkel

den rigtigste
i fæs mic, det aner mig

,
C; læs mer, Ma. 1H

) slik

^

uri&'S (\ «>) ncittina, C, JG, G, //, Kh, o.JL »-) um ndttina,,

till. G, 1
,* lamli, till. G .

1J
) en IdgCu, G . I
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lit i skalagiugg
1

;
pat var um goi 2

;
pa grofu peii*

sik ut. Snæbjorn gjorSi at skipi, en pau poroddr

voru at skala af hans hendi
,
en peir Styrhjorn [af

Hrdlfs hendi 3
. ASrir fdru at veiftum. Styrhjorn

vo porodd, en [Hrolfr ok peir 4 haSir Snæbjorn.

Rauéssynir 5 svorSu 0 eiSa, ok allir aSrir, til lifs ser.

peir toku Halogaland, ok foru paSan tilislands, [ok

komu 7
i Vafiil.

*) ut std$ i skalaglugginn, Kb, H, C,E; stdfi i skalaglugganum,

O; liti (o,

s

t v.) A, 2
) Gie, (?; Goc, andre. 3

) af hans hendi Rolfs,

C. 4)peir Hrdlfr, de ourige. 5
) Avftssynir, S, 6 )sdru, C.

foie de durige
;
udelades afB .

ANMÆRKNINGER.
De tro forste Brudstykker vise at Gunbjorn Ulfsdn,

som synes at have været en Nordmand, levede i den forste

Periode af Islands Beboelse, hvori hans Broder Grimkel

deeltog ved at bosætte sig i det nærværende Sneefjeldsnæs-

Syssel, hvor hans Bolig, paa hvis Lod mærkværdige Rudera

af gamle Bygninger siges at ligge, nu kaldesSax/iull. Gun-

bjorns tvende Sdnner fulgte Farbroderens Exempel
,
men

nedsatte sig i det nuværende Isefjords-Syssel. Derimod

ommeldes det ingensteds, at Gunbjorn selv nogensinde er

kommen til Island eller har bosat sig der. Overhoved er

os intet videre bekjendt om hans Levnet eller Skjæbne.

Dog bevaredes hans Navn ved de af ham opdagede Øer,

hvis Beliggenhed vel senere glemtes, men som dog nu i

vore Dage atter synes at ville kunne oplyses, samt saaledes

fremdeles bevare hans Minde.

Af Erik den Rudes anfSrte Ord maa man slutte sig

dertil, at Gunbjbrns Skjær laae i Nærheden af Gronland.

Af det her ved os meddeelte fjerde Brudstykke synes del

endvidere at blive sandsynligt, at disse Øers Beliggenhed
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Rods Son mærkede at der var Vand paa en Fork,

som stod ud af Hyttens Vindue. Det var i Maane-

den Goe. Da skuflede de Sneen bort. Snæbjorn

tiltaklede Skibet; Tborodd og lians Kone vare, af

hans Folk, i Hytten, men Styrbjorn og flereMænd
af Rolfs Folk. Andre sysselsatte sig med Jagten.

Styrbjorn dræbte Tborodd, men baade ban og Rolf

ombragde Snæbjorn. Rods Sonner og alle de ov-

rige maatte sværge (dem Troskabs-) Ed, for at be-

holde Livet. De ankom (paa Tilbagereisen) til

Helgeland (i Norge) og senere til Vadil paa Island.

v ,

maa sættes omtrentlig mod Nordvest fra Borgarfjorden paa

Island, hvoraf det fofger at den maa suges i Nærheden af

Grønlands nu forst igjen undersøgte Østkyst. Aldeles upaali-

deligt er det, hvad Torfæus (i sin Groenlandia S. 73) anfører

af en Papirs-Codex i det Kongl. Bibliothek om Beliggenhe-

den af Gunbjorns Skjær. Stedet lyder saaledes: Grænland

var byggt af Eiriki rauSa .... en pat fann fyrst sa ma&r,

er Giinnbjorn hét. Vid hann er keruit Gunnbj'arnarsker. pat

er VI vikar sjoar fra Geirfaglaskeri undan Reykjanesi, ok

skal sigla XII vikar sjoar fyri sunnan patj ok svd rétt til

GarSa d Grænlandi, ok er pat biskupsstoll Par d.e, uGrøn-

land blev beboet af Erik Rode .... men det blev forst op-

daget af den Mand som hed Gunbjorn. Efter ham er Gun-

bjørnsSkjær opkaldt. Det ligger 6 Uger Soes (Sømile) fra

Geirfugleskjær, ud fra Reikenæs, og bør man seile 12 Uger

Soes sønden for det og saaledes (derpaa) lige til Garde paa

Grønland
,
hvor dets Biskopstol er."

Rygtet maa (paa Island) ikke have afmalet disse Øers

Beskaffenhed meget ufordeelagtig, da Snæbjorn Galte og

Rolf fra Rodesand, som vilde forlade Island for bestandig,

udvandrede derfra, for at opsogc Gunbjorns-Skjær. Deres
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Ankomst dertil synes at være skeet omtrent sidst i det 10de

Aarhundrede. Hvorledes Snæbjorn egentlig maatte romme
bort fra Island, formedelst begaaede Manddrab

,
ban læses

i Landnama paa det anforte Sted. Efter Tilbagekomsten

til Island faldt ogsaa Rolf og Styrbjorn som Blodheynens

retmæssige Ofre, efter den selvsamme Beretnings Medfor.

lovrigt skjonnes det lettelig af Sagnet om hine Siifa-

reres Vinterleie paa Gunbjorns Skjær, at disse Øers Clima,

hvilket man og af Beliggenheden maatte formode, var me-

get haardt, eftersom det forste Toveir ei indtraf forend i

Maaneden Goe, som begynder, efter den endnu paa Island

brugelige Tidsregning, omtrent den 21de Februar. Denne

Maaneds Navn har og fordum været brugeligt i Danmark

(hvilket Etatsraad Werlauff har oplyst af en dansk Rune-

steens Indskrift) ligesom det og endnu kjendes i Norge og

Sverrig.

Besynderlig er Fortællingens Beretning om Penge el-

ler andre Stykker af ædle Metaller
,
der fandtes i en Pung

af Eventyreren Styrbjorn paa Gunbjorns Skjær, i et saakal-

det kumlj enten man oversætter det ved en Jordhytte eller

en Dysse; (jf. andet Afsnit). Fuldkommen urimelig er den

dog ikke
,
da det vel kunde have hændt sig, at skibbrudne

Europæere havde fundet deres Dod paa Øen eller tabt hin

Pengepung der. Gronlands Beboelse var paa den Tid i

bedste Fremgang, endskjont vi vide at mange af de dertil

fra Island afseilede Skibe forulykkedes, uden at noget ende-

lig hortes om deres Skjæbne eller Strandingssted. Tradi-

tionerne om Gunbjorns Skjær (ligesom og ellers senere om
Gronland og Viinland) synes især at have været bevarede i

visse Familier paa Island, hvis Lemmer disse Landes forste

Opdagelse skyldtes, hvorved de yngre opmuntredes til fort-

satte Reiser til de samme fjerne Egne, om hvilke de i Barn-

dommen havde hort tale som Skueplads for Forfædrenes Be-

drifter. Vi henvise herom til de Bindet vedfoiede af os
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udarbeidede Slægtregistre. Saaledes vare de to Sonner af

Thorgeir Rod, Thorkel og Sumarlide, som droge fra Island,

for at opsuge Gunbjorns Sitjær paa ny og bosætte sig der,

Brodersønner af Jorun Einarsdatter
,

gift med Thoraren

Korne, en Brodersøn af Opdageren Gunbjorn. Snæbjorn

Galte, den ene Anfører for dette Tog, nedstammede fra den

Egn paa Island (ved Isefjorden), hvilke Gunbjorns Sønner,

som Landnamsmænd, forst havde taget i Besiddelse,— lige-

som han og sees at have været deels besvogret, deels be-

slægtet med Grønlands og Amerikas vigtigste samtidige Op-

dagere. Endelig fortjener det maaskee at bemærkes, at li-

gesom den af de i Texten ovenmeldte Skibseiere, som kom
tilbage, nemlig Rolf, var fra Rodesand (i det nuværende

Bardestrands Syssel
,
mod Norden grændsende til Isefjords

Syssel) og født Arving til denne Eiendom — saa paastod

ogsaa en rig og mægtig Islænder i det 16de Aarhundrede,

efter at have kjøbt Rodesand, at Krossejfar eller Korsøerne,

der dog nævnes i Annalerne fra det 12te Aarhundrede

som horende til Gronland
,
men som muelig eré det samme

som Gunbjorns Skjaer, tilhørte ham. Seedet fjerde Afsnit

af nærværende Afdeling.

B) ANDRE MINDRE SIKKRE BERETNINGER
OM GUNBJØRN OG DE AF 1IAM OPDAGEDE ØER, SOM FOREGIVES
AT VÆRE FRA OLDTIDEN OG MIDDELALDEREN, MEN NU
DOG KUN KJENDES SOM OPTEGNEDE I HAANDSKR 1FTER

FRA DET 17dk AARHUNDREDE.

Disse apokryphiske, men dog mærkelige Stykker skyldes,

tilligemed de i næste Afsnit følgende, een af Islands (og

Rian kan vel tillægge: hele Verdens) mærkværdigste Al-

Riuesmænd, Bonden Bjørn Johnsen, som vel ikke havde
nydt nogen Skoleundervisning eller literair Dannelse

,
men

d°g har gjort sig bekjendt som een af sit Fodelands i sin

l id Vittigste og nyttigste Forfattere. Han blev fodt 1574
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(i det samme Aar som Islands endnu privilegerede Bogtryk-

keri forst blev indrettet paa Holum), og var en Son af

Bonden John Johnsen paa Ihgveldarstade paa Islands Nord-
land, som vel var en i Forhold til sin Stand og Tid ret for-

enende Mand, hvorfor han kun havde sin egen Driftighed

at takke, men efterlod sig, ved sin 1582 paa en Beise til

Sonderlandet pludselig indtrufne Dod, en Enke og 6 1 ufor-

sørgede Born* Een af den Tids mægtigste islandske Øvrig-

hedspersoner
, Laugmand John Johnsen (Biskop Gudbrand

Thorlaksens ivrigste Modstander) satte sig, paa Grund af

et, som det synes, kun lidet grundet Paaskud
,

i Besiddelse

af det hele Bo som dets Curator, skaltede og valtede der-

med efter Behag, samt tog de 4 af Børnene, med de dem
tildeelte Arveparter, til sig, men eet af dem, den her om-
handlede Bjørn, fik han anbragt hos sin Broder, Syssel-

mand og Klosterforpagter Sigurd Johnsen paa Heinestad.

Skjont denne Mand ikke er bekjendt ved literaire Arbeider,

maae vi formode, at han, som dannet og formuende, har

havt en god Samling af Boger og Haandskrifter, ved hvis

Brug den unge Bjørn Johnsen liar, ved egen Drift og Flid,

erhvervet sig de mangehaande i hans Tid usædvanlige

Kundskaber, som hans (nu dog tildeels tabte) yærker vise.

Dog ere alle enige deri, at han aldrig gik Skoleveien
,

eller

modtog nogen lærd Underviisning af andre. Mislykkede

Forsøg siges at være bievne gjorte af Bjørns Fosterfader,

for at faae ham indsat i Holums Latin -Skole, da hans Ind-

tagelse deri skal være bleven nægtet af (den ellers fortjente

men i sit Had til Laugmand John Johnsen og hans Slægt-

ninge forvidtgaaende) Biskop Gudbrand Thorlaksen. Han
blev da hos Sysselmand Sigurd Johnsen

,
og gik ham

,
samt

*) Ved at angive dette Tal folgc vi Bjorn Johnsens egen Be-
retning i hans Annaler I, 228, hvilket vi her bemærke

,
da

disse Soskendes Antal (uden Tvivl ved Skrive- eller Trykfcil)

siges at have været 9 i visse andre agtværdig« Skrifter.



OM GUNBJØRNS SKJÆR. 81

senere ligeledes hans Son, Laugmand John Sigurdsen, somtil-

traadte dette Embede 1606, til Haande ved Skriverforretnin-

ger. Hans Levnetstildragelser vare ellers de for Islands Al-

muesmænd sædvanlige, jævne og rolige, hvorfor hverken han

selv eller andre samtidige have efterladt sig nogen særegen

Optegnelse derover. Vi vide hun at han giftede sig, uvist

hvilket Aar, og bosatte sig som Bonde paa Gaarden Skardsaa
i Skagefjords Syssel paa Nordlandet, samt blev kort efter

udnævnt til Laugrettesmand eller Bisidder i Islands Laug-

thingsret. Dette var han vistnok allerede 1616. Dertil

bleve, paa den Tid, de forstandigste og tillige retskafneste

Bonder valgte. Neppe har dog nogen værdigere end han
nogensinde havt denne Bestilling. Hans Forstand og Ind-

sigter fremlyse af hans Værker, og mod hans retskafne

Tænhemaade eller Vandel er ikke en Toddel kommen til

vor Kundskab. I Aaret 1646 begyndte hans Syn meget at

svækkes, og noget efter blev han ganske blind. Han ddde
i Aaret 1656, og efterlod i det mindste en Son, som hed
Berse. Dog er det, selv en Espolin, ei behjendt, at hans
Afkom, som overhoved horte til Almuestanden

,
er for-

plantet til vore Dage.

Bjdrn Johnsens ypperlige Aandsgaver trodsede den
Mangel paa literaire Hjelpemidler til Kundskab om For-
fædrenes Bedrifter og beundringsværdige Videnskabelighed,

hvilken han-, i Fortalen til sine Annaler, saa bitterlig be-

klager. Vor Autodidakt forsogte sig, saavidt vi vide, uden
Veiledere eller nogen særdeles Opmuntring i forshjellige

Lærdomsfag, og Irembragde saaledes fdlgende endnu brug-
bare og agtede Skrifter:

1) i Historien, a) Hans almindelige, især Norden,
mest Island angaaende Annaler ("Annalar) j skrevne

efter Opfordring af Holums Stifts Biskop, den lærde Thor-
lah Skulesen, som, mærkelig nok, fandt det tjenligst at

Grønlands historiske Mind esinærker. 1 Bind.
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henvende sig med den til en simpel Bondemand. De gaae

fra Aarct 1400 til 1646. — De ere
,

foruden Espolins har-

moniske Aarboger, de forste og eneste af Islands nyere An-

naler som hidindtil ere komne under Pressen, udgivne paa

Rapso paa Island 1774 og 75 i tvende Qyartbind med la-

tinsk Oversættelse 1

. De overgaae ogsaa alle andre, af sin

Art, i Udforlighed og Vigtighed, b) Islands Bispe-Annaler

eller nogle af dets Biskoppers Levnetsbeskrivelser. c) 'Fil-

læg til Biskop Arne Thorlaksdns Saga. d) Samlede Efter-

retninger om de Algierske Sordveres Indfald, Mord og Plyn-

dringer paa Island i Aaret 1627. e) De for os især vigtige

Grønlands Annaler, hvilke vi snart komme til at omlale

nærmere. 2) ILovhyndighed. Vi maae bemærke det lier-

ved, at en islandsk Bonde, fdrend Landets ældre Forfat-

ning fuldkommen ophorte ved Enevoldsmagtens Indførelse

i Danmark og Norge
,
samt fdrend den Norske Lov med de

til den henlidrende Anordninger indførtes, for en stor Deel,

der i Landet, kunde, naar lian fandtes at være skikket der-

til, deeltage i mange offentlige Forhandlinger, som edsvo-

ren Domsmand, saavel i Herredsretterne som paa Laug-

thinget m. m., hvorfor det blev en Nødvendighed for den,

som ønskede at befatte sig med sligt
, at erhverve sig for-

noden Kundskab om sit Fødelands, saavel ældre som nyere,

Love og Almeenvæsen. Neppe har nogen simpel Bonde-

mand i hin Tid været flittigere og heldigere i disse Bestræ-

belser end vor Bjørn Johnsen. Det indsees endnu tydelig

af hans følgende Skrifter i dette Fag: a) Forklarende Ord-

’
) Annalar Bjorns å Skardså sive Annales Biornonis de Skardsa9

ex manuscriptis inter se collatisj cum interpretatione Latina , va-

riantibus lectionibus
, nolis et indice , Ex typoprapheo }

tjuod

Jlrappseyæ est in Islandia novo

,

iniprimentc E. Hoff, T. /.

MECCLXXIV, T. II. MBCCEXXV. Den første Deel er ud-

givet af Olav Olavius, den anden af Magnus Ketilsen, — med

Bistand afGunnar Paulsen, alle bekjendtc Navne i Islands nyere

Lileratur. Texlen haves og særskilt udgivet paa Islandsk allene.
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bog over de vanskeligste Udtryk i Islands Landslov, kaldet

Jonsbogen, udgivet 1284. Han sluttede dette, endnu til-

deels brugbare, Arbeide 1626. Det var en værdig Forlober

For Paul Vidalins nyere og udforligere Værk af samme Art.

b) Adskillige, i det mindste JO eller I J, særskilte Afhand-

linger over forshjellige juridiske Gjenstande. 3) I nordisk

Sprogvidenskab og Oldkyndighed : a) en Tractat om det

islandske Sprogs Etymologie, tilsendt Ole Worm af Forfat-

terens V elynder, Biskop Thorlak Skuiesen, men forlast ved
et Skibbrud 1635. b) en Afhandling om Runer, c) For-

skjellige Commentarer til nogle nordiske Hedenoldsdigte,

Valas Spaadom, BrynhiIdes Sang, Kong Heidreks Gaade-

viisdom og Egil Skallagrimsons saakaldte HofuSlausn eller

Dodsafvendelsesdigt. 4) I Poesie : a) en Samling af rimede

islandske Ordsprog, b) De 7 Vises Sentenser, bragte i

A crs. c) Et romantisk Kvad (af den Art som benævnes Rimur)
om Apollonius, Konge af Tyrus 1

.

Af disse Bonden Bjorn Johnsens mange og forskjellig-

arlede Skrifter vedkomme lians Grønlandske Annaler os

mest, saavel for dette som flere følgende Afsnits Skyld.

Som een af Hovedkilderne for vort nærværende Værk maae
vi da beskrive det noiere end de øvrige

,
her kun antydede,

af den samme Forfatter. De have vist, tillige med hans

Islandske Annaler, bidraget til at udvirke liam det Vidnes-

byrd af en sagkyndig Dommer, Biskop Finn Johnsen: at

lian i mere end eet Aarhundrede (fra 1630 til 1740) næsten

var den eneste Forfatter paa Island, som fortjente Navn af

en Historiker, samt at liam i al Fald i den Henseende til-

’) Disse Efterretninger om Bjorn Joiinsens Levnet og Skrif-
ter ere samlede af hans egne Annaler og Magnus Ketilsens

kortale til sammes 2 Deel, Worms Epistler, H.Einarsens Scia-

braph. I’iist. lit• Isl.
} Finn Johnseni historia eccles. Island, T, III

samt Espolins Islandske Aarboger 5 te og f>te Deel.

(6 *)
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kom den forste Plads 1
. Fdlgende forskjellige Afskrifter

af dette Skrift forvares i den Arnæmagnæanske Haandskrift-

Samling under Titelen Grænlands Anndlar. De ere samt-

ligen gjennemgaaede og afbenyttede af os, og betegnes iCa-

taloget med fdlgende Nummere : 1)768, i 4, (senere benævnt

/))som, efter Arne Magnussens egenhændige Vedtegning

har tilhort Biskop Tkord Thorlacius) der har skrevet en

utrykt latinsk Afhandling om det gamle Grbnland ,
samt

udgivet Einar Ejolfsdns islandske Oversættelse af Arngrimi
s,

Jonas Historia Groenlandiæ

)

men senere
,
som hans Gave,

den beromte Thormod Torfæus, Forfatter til den trykte

Groenlandia antiqucij den store Historia Norvegica i 4 Fo-

liobind m. m. Denne Afskrift synes, efter Haanden at

domme, at være fort i Pennen omtrent 1670; den har ad-

skillige bedre
,
men ogsaa nogle siettere Læsemaader end

de dvrige fdlgende. 2) 769, i 4, indeholder tre forskjellige

Exemplarer. Med ovenmeldte Haand lindes tegnet derved

at: Biskop Th. Thorlacius har ladet dem (?) afskrive, at

de senere ere komne i Torfæus’s Eie, at de forst ere laante

af ham, men senere (1715) givne af hans Enke, til Arne

Magnussen. Af dem har a adskillige gode Læsemaader, men

synes at være meget yngre end baade b og c
,

hvoraf den

sidste nu er defect, men begge, især b, ere skrevne af illi-

terate og ukyndige Afskrivere. 3) 470c bestaaer af en-

kelte hertilhorende
,

defecte Octavblade
,
med en gammel

Haand, der dog indeholde noget, som ikke forekommer i

*) Inter historicos non tantum primum meretur locum Biornus

de Skardsaa
,
sed etiam fere unicus est qui tali nomine dignus sit

Hist. eccl . Jsl, III, 583* Jævnfor ovenfor S. 81. Den hoilærde

Forfatter kalder hans Grdnlands Annaler Tractatus de Groen-

landia, og bemærker at Torfæus tilstaaer, at ban har bygget

en god Deel af sin Bog om G riinland paa dette hans Værk.

Torfæus sees og virkelig i sit Skrift (S. 23) at tilstaae Bjorn

Johnsen Navn al en beromt Oldgrandskcr, og at sætte hdi Pris

paa de af ham meddeelte Underretninger.

9

I I
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andre Exemplarer. 4) Nr. 115 i 8, (senere benævnt E). Det

forekommer os at være det ældste af alle de ommeldte,

formodentlig samtidigt med Forfatteren, men nu liayes in-

gen Notice om dets Oprindelse. Kun har Arne Magnussen

vedlagt denne Bemærkning: ((Ex Excrnplaripormåfiar Torfel-

sonar, si recte mcmini, imo credo” Det synes at være skre-

vet af en gammel eller ikke skarpsynet Mand, og er

derfor vanskeligt at læse
,
men ellers correct

,
indtil mod

Slutningen, hvor det oprindelige Haandskrift afbrydes, ved

det at Blade ere bievne borte; Resten er skreven ucorrect

med to andre forskjellige Hænder. Yi lægge dette Haand-

skrift, som det formeentlig ældste, forsaavidt dets op-

rindelige Blade naae, til Grund for de til nærværende Af-

snit horende Brudstykker, ved dog tillige omhyggelig at

jevnfore det med de ovrige Exemplarer
,
og bemærke der-

af de fortrinligste Læsemaader. Resten af Texten (fra midt

i Afd. C.) have vi paa samme Maade udskrevet af Nr. 768.

Bjorn Johnsen synes at have afskrevet eller udarbeidet de

enkelte Stykker af dette hansVærk, efterhaanden, uden at iagt-

tage nogen vis Orden derved, og saaledes, til forskjclligeTider,

at have meddeelt sine Venner Afskriften af det samlede, hvil-

ket han dog stedse, ved faldende Ledigheder, sdgte at for-

dge. Muelig have endog hans Optegnelser tildeels været

skrevne paa lose, ikke sammenheftede Blade, som afskreves

i forskjellig Orden, thi i den hersker der overhoved nogen

Forskjellighed i de diverse Haandskrifter. Yi tage der-

for ikke i Betænkning, saavidt mueligt, at meddele de i

dette Afsnit herefter følgende Brudstykker af hans om-

handlede Værk i en nogenlunde chronologisk Orden.

De to forste næstfdlgende Brudstykker, som hos For-

fatteren ogsaa saaledes folge efter hinanden, stemme enten

tildeels i noget, men langt fra ikke i alt, med den bekjendte

Landnama, men det tredie findes slet ikke deri. Det ey

vist at han til sine Optegnelser har benyttet en saakaldel
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Ilauksbåk, hvilken Laugmand Hank Erlendsen
,

efter hans

eget i selve Bogen indrykkede Vidnesbyrd havde skrevet,

men som dog deels sees at have været noget forshjellig fra

John Erlendsens Afskrift
,

deels har indeholdt mere end

den. Endvidere vides Bjdrn Johnsen at have benyttet en

anden gammel og mærkelig Codex, kaldet Vatzhyrna

,

som

hverken selv eller i Afskrifter nu vides at være til. See

ovenfor S. 32, 47. Endelig inaae vi formode at han har

benyttet en gammel
,

ellers ubekjendt Codex af Landnama,

eller een af den ved Biskop Thorlak Skulesen besorget Af-

skrift, efter folgende Steder af Fortalen til hans egne An-

naler (S. 216), i det han fdrst har talt noget om de gamle

Islænderes mange og betydelige historiske Skrifter. (<pci8

volta J)ær bækr ok skrædur, seni f)cir skrud hafa, sem po nu

tekr at sjdst litill ormull af d medal vor, pviat pessar bcvkr

mår gomla eru nå allar feigdar ok Jordjarjadar , svo d Jjess-

um fdm skræ'Sunij sem ep tir eru, sést hvorki upphafné endir.

.... Nu fyri pad at pær frædibækr .... um Island ok tiIburdi

her ... eru nu forrotnaSar at mesta parti, pd hefir Leim

heidarlega herra Biskupi porldki Skulasyni osæmiligt sjrnzt

sem ok ovitrligt
,
at affelli, svo engiri sæi edr vissi ept ir oss,

hvdrneg i landinu tilgengit hejir .... ok hejir pvi Idtit upp-

teikna ok samanskrifa paS sem nadzt hejir, fyrst pann froda

landnåm 1 ok sidan pd miklu Islcndinga-Sogu.” d. e. uDet
bevidne de Boger og Brudstykker (eller forslidte og de-

feete Haandskrifter), som de have skrevet
,
men hvoraf nu

for Tiden kun ubetydelige Levninger kunne sees blandt os,

thi disse gamle Boger ere nu alle skimlede og hensmuld-

rende, saa at hverken Begyndelse eller. . Slutning kunne

sees af disse faa Skriftlevninger 2 Eftersom nu disse

J

) Dette maa vel være Skriverfeil for: pat j'rofia landnåm
eller på fro'Su landnåmu .

2
) Dette sidste passer især ret godt paa de ovenfor (S. 66)

oinmeldte Membran-Fragmenter at Sturlunga eller den store

Islundinga-Sag a .
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lærerige Skrifter om Island og de her skete Begivenheder

for det meste ere opraadnede, saahar den hæderlige Biskop,

Hr. Thorlak Skulesen
,
anseet det for usommeligt og ufor-

standigt, at de skulle aldeles forkomme, saa at ingen i Efter-

tiden kan see eller vide, hvorledes det (fordum) har gaaet

til i Landet i... og har derfor ladet afskrive forst den lære-

rige Landndma og siden den store Islcndhiga-Saga (o. s.v.).

Den Biskop Thorlak Skulesen af* Bjdrn Johnsen saaledes

tildeelte Roes bekræftes ved Finn Johnsens Vidnesbyrd (7. c .

III, 724), der tillægger ham den samme Flid og Omhygge-

lighev for at redde
,
samle og afskrive Islands gamle lite-

raire Mindesmærker, som hans lærdere og mere berdmtc

Collega, Biskop Brynjulf Svendsen. Begge vare Ole Worms
Venner og Correspondenter, ligesom de og længe selv vare

det indbyrdes, indtil begges Iver for den fædrelandske Li-

teraturs Udbredelse satte Splid imellem dem, i det Skulesen

ei vilde taale at et nyt Bogtrykkeri, foruden det Holumske,

oprettedes paa Skalholt, for ei at skade det efter hans
,
af

Regjeringen stadfæstede Mening
,

ene privilegerede Nord-

landske. — Dog udgav Thorlak Skulesen ikke nogen is-

landske Oldskrifter fra sin Bispestols Presse
,
formodent-

lig af Frygt for Tab, da kun enkelte Videnskabselskere

paa Island (tildeels opmuntrede dertil af Ole Worm
,

Ste-

phanius, og maaskee liere danske Lærde) i den Tid synes

at have sat den rette Priis paa disse fædrelandske Værker,

og disse have saaledes ved Bevaring eller Afskrivning,

reddet dem fra ellers uafvendelig Undergang. Da Bjdrn

Johnsen skrev sine store Annaler efter Opfordring af den

nævnte Biskop (der tiltraadte Embedet 1631 men afgik ved

Doden 1656) som en Fortsættelse af Landets historiske Old-

skrifter, kunne vi ikke tvivle derom, at han har meddeelt eller

iaant vor Forfatter enten selve de gamleCodices af Land-

nama og Sturlunga m. 11. eller paalidelige Afskrifter deraf,

hvilke vi nu sandsynligvis ei mere kjende eller kunne benytte.
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Vi haye, af ovenanførte Aarsagcr-, anseet det for vor Pligt

at meddele vore Læsere de Steder af
tt
Gronlands Anna-

ler ’
,
som vidne om Bjorn Jolinsens Brug af tabte Codi-

ces, om de end tildeels ikke stemme med andre
,
os endnu

bekjendte, og bemærke 1 il Slutningen at den lærde Torfæus
længe for os bar været af den samme Mening, i det ban er-

1) Urn Gunnbjarnareyjar ok afarar i Islands liajl.

Uppliaf ok meftal partil, hvarfyrir Eirikr rau8i

uppsigldi Grænland, var ci anna8 enn petta, at

pat or8 var i gamalla manna minni, at Gunn-
Ljorn, son Ulfs kraku, pottist sé8 hafa til annars

jokulsins i vestrhafinu, en Snæfellsjokul hingat,

pa er hann rak vestr 1 haf, eptir pat liann for

fra Gunnbjarnareyjum. pa var Island obyggt
nie8 ollu ok nyfuridit af GarSari, sem umhverfis

landit sig] di nesjastefnu, ok kalla8i GarSarsliolma

;

en pessi Gunnbjorh næst honum kom, hann sigldi

umhverfis langtum djupara, sem var i landsyn,

pvi kallaSi hann eyjarnar sker lijå holma; en

margar historfur siSar kalla pessar eyjar land,

sumstaSar storar eyjar.

anmærkninger.

O Denne Titel betegner dog et heelt Hovedafsnit af
Bjdrn Jolinsens Grdnlands Annaler, hvoraf dette og de to

næsle Brudstykker udgjore Begyndelsen. Det Stykke, som
her iudfores som det 5te, findes ikke i samme Haaiulskrifter

som disse, men allene i et Fragment af et andet.
2
) Denne Beretning udtrykkes ikke saaledes i Land-

nama, eller i noget andet bekjendt Oldskrift. Man sam-
menholde, hvad der i næste Anmærkning horom oplyses.

3
) Til nærmere Oplysning og Jævnførelse meddele vi
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kjenderMærkværdigheden af de Beretninger, som BjdrnJohn-
sen i sin Tid har samlet afgamle Membraner ogafLaugmand

Hauk Erlendsons Skrifter 1

5 (. . . accedit adfidem his concilian-

dam quæ celehris antiquarius Bjornus deSkardsa ex antiquismem-

hranis et HaakiLegiferilibro collcgit. Groenl. ant. Præf.p.23).

1) Om Gunbjbrnsbcr og andve i Islands Ha v 1
.

Anledningen og Middelet dertil, at Erik den Rode

opseilede Gronland, bestode kun deri, at gamle

Folk erindrede det Rygte (eller Sagn), at Gunbjorn,

Ulf Krages Son, foregav at have seet en Jokel (eller

fast Isbjerg) i Vesterhavet, men Sneefjeldsjokelen

her, da han fordreves mod Vesten, efter at lian var

dragen hort fra Gunbjorns Oer 2
. Da var Island

aldeles ubeboet og nylig opdaget af Gardar, som

seilede rundt omkring Landet, fra Næs til Næs, og

kaldte det Gardarsholin 3
;
—men denne Gunbjorn,

som kom næst efter liam, seilede rundt omkring

det i en langt storre Frastand, dog saaledes, at ban

stedse kunde skimte Kysterne, og derfor kaldte

han Oerne Skjær i Sammenligning med Holmen 4
,

•— men mange Historier kalde senere disse Oer

Land, undertiden store Oer 5
.

her af Landnamas ældste Text (som afviger i noget fra den

nyeste Udgave) det hertil horende mærkelige Sted (1 P.

1 Cap.) jævnfort med liere gamle Bearbeidelser eller Af-

skrifter i Original og Oversættelse. Vi bemærke foreldbig

herved, at Biskop Fnisen har, i Hovedsagen, foretrukket

denne ældste Bearbeidelse til Optagelse i Texten, men har dog

tillige indskudt eet og andet af Hauksbogen. — Fra Gav<5ar.

Gardar hel maSr, sonSvafars hins svænskaj hann dit i jardir
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i Sjolandi, en var fæddr i Sviariki. Hann jér til SuSreyja, at

heimta foOurarf konu sinnar ; en er liann sigidi i gegnum

Pettlandsj)drS, pa sleit liann undan veSr, ok rak liann vestr i

haf. llann kom at landi fyrir austan Horn. par var pd

lidfn. Gart)ar sigldi umliverfis landit j ok vissi at pat var

cyland. Harm kom d fjorS pann, er liann kallaSiSkjdlfanda ;

par skuta peir hati , ok gekk d Ndittfari præil hans
;
pdi slitn-

aSifestin, ok kom hann i Nattfaravikfyrir utan Skuggahjorg,

en GarSar kom oSrumegin fjarSarins, ok var Par am vetrinn,

pvi kallaSi haiin par Husavik. Ndttfari var ep tir meS præl

sinn ok ambditt
; Pvi licitir par Ndttfaravik. Gar'Sar sigldi

austr aptr, ok lofaSi mjok landit, ok kuUaSi GarSarslidlm.”

d.e.
kk
En Mand hed Gardar, en Son af Svavar den Svenshe;

han eiede Jordegods i Sjælland, men var fddt i Sverrig.

Han drog til Syderoerne (Hebriderne), for at hente sin Ko-

nes Fædrenearv, men da han seilede gjennem Petlands

(eller Piktlands) Fjorden (nu Pentlandfirth, mellem Ørhen-

derne og Skotland), forslog Storm ham derfra, og drev ham
vesterpaa i Havet. Hankom til Land dstenfor Horn, der

var da en Havn. Gardar seilede omkring Landet, og erfarede

da, at det var en storø. Han kom til den Fjord, som han

kaldte Skjalfande (Skjælvende)
;

der satte de Baaden ud,

og Natfare, (et ok er vel glemt afAfskriveren) hans Træl, gik

i den; da siedes Touget i Stykker; han kom til Natfarevig

udenfor Skuggahjdrg (Skyggebjergene), men Gardar kom til

den anden Side af Fjorden, og blev der Vinteren over.

Derfor kaldte han Stedet Husevig. Natfare blev tilbage

med sin Træl og en Trælkvinde. Derfor kaldes Stedet Nat-

farevig. Gardar seilede tilbage dsterpaa
,
og roste Landet

meget, og kaldte det Gardarsholm."

Hauksbogen (C) og de den fdlgende Afskrifter have

her adskillige væsentlige Afvigelser fra disse Beretninger.

Den allervigtigste blandt dem, men hvorpaa den ældre

Kjobenhavnske Udgave (S. 5) har den Fortjeneste forst at

have gjort Verden opmærksom i de tilfdiede Variant be-
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mærkninger, er den: at Gardar var Islands fdrste (ikke

næstforste Opdager). Herom mere i det folgende. Ellers

siger den vel at Gardar Svavarson var svensk af Slægt,

(svcnskr aj ætt

)

men fortier lians Hjemsted Sjælland og be-

retter paa en usandsynligere Maade
,
at han foretog Reisen,

efter sin forudseende (kloge eller tryllekyndige) Moders An-

viisiling for at opsuge Sneeland, hann for at leita Snælands

at tilvisan modur sinnar framsynnar. Hvor vigtig de is-

landske Oldskrifters Udgivelse er efter de bedste og tro-

værdigste Codices
,
besdrget med fornoden Critik og Om-

liyggelighed, indsees bedst deraf, at den ellers ypperlige

Historiker Finn Johnsen, som her har fulgt den ufuldstæn-

digste, (l.c. 1,5), kun beretter dette om Gardars Herkomst

og Anledningen til hans Reise: Gardarusj nationc Svccus,

famaj quam de Snialandia Naddoddus at tulerat
,
impulsusj

eam qvæsitum ivit . I den dvrige Deel af Beretningen fatter

Hauksbogen sig kortere. Dog bemærker den, at det For-

bjerg Horn, hvorved Gardar forst anlob Landet, var det

dstligere, da et andet af samme Navn ligger paa den nord-

vestlige Ryst, nu af Fremmede kaldet Gap de Nord
,
samt

beretter
,
som det synes rigtig

,
at Manden (d. e. den frie

Mand) Natfare drev bort med Skibsbaaden ,
tillige med en

Træl og en Trælkvinde, men lægger det til (hvad der ellers

og siges i 4de Parts 4de Capitel) som endnu kan læses i

Pergamentsbrudstykkerne af Hauksbogen: Uni lann danshi

e'Sahinn iibornij son Gardarsj erfann 1siand,at denne Gardar

var Fader til Une den Danske (et Tilnavn
,
som tilstrække-

lig oplyser begges Hjemsted)
,
som senere

,
da en Deel al

Island var optaget til Beboelse, forgjeves stræbte at under-

kaste Harald Haarfager det, forfort af hans Lofter om at

blive hans Jarl over Landet, samt at Roar Tungugode
,
en

1 sin Tid bekjendt islandsk Hdvding, varUnesSon. Endelig

melder Hauksbogen, hvormed Ares Schcdæ stemme, at Island,

da Gardar opdagede det, var bevo^et med Skov mellem Fjeld
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og Strand; dog var dette muelig især Tilfældet paa det

Sted, hvor lian opholdt sig, og paa enhelte andre hvor han

han have landet. Vi maae ellers bemærhe, at 3 P. 19 Cap.

(som indeholdes i Membranfragmentet af Hauksbok
)

atter

nævner Husevig (endnu en bekjendtHavn og Handelsplads)

som det Sted, hvor Gardar opholdt sig en lieel Vinter over.

CHusavikj er Gar6arr dtti vetrsetu). Efter den ældste Text

(B) (ligesaavel som samtlige dvrige) var det Øen af Gardar

givne Navn Gardarsholmr (acc . sing, holm) ikke Garfiars-

holmi

,

som det hedder i den nyeste Udgaves Varianter:

kalladi Garfiarsholma. OlafTryggvesons storre Saga (’Fornm .

Sogur Ij 2oi>

)

har ogsaa optaget Beretningen om Gardars

Tog, men tillægger intet mærkeligt uden det at han til-

deels havde opsdgt Landet efter Odds (d. e. Nadd-Odds)

Anviisning. — Den og Hauksbåk sige at Gardar paa sin Til-

bagereise fra Island var kommen til Norge, uden Tvivl ved

en feilagtig Forklaring af Ordene: austr apt'r, skjontSclio-

ning af Hauksbogens Variant, hvorfra han ingen Afvigelse

kjendte, tager Anledning til at slutte, at Norge var Gardars

rette Hjem (Norges Riges Historie II, 103). Aldeles over-

eensstemmende med det her omhandlede Sted iHauksbogen,

kun noget kortere, er et Membranfragment blandt de Mag-

næanske (I, e, /?) som forst er udgivet af Langebek i Scrip-

tores Rer. Dan. Il, 23 o.Jl. S. og senere af det Kongl. Nor-

diske Oldskrift-Selskab
,

i Fornmanna- Sogur XI, 407 o. /.

CS. 411-412); kun kaldes Landet der Gardarsholrni. Det

menes at være skrevet i det 14de Aarhundrede.

Landnamas ældste Texts her (S. 90) ovenberorte Be-

retning om den danske eller i Danmark bosatte Gardars

fors te Opdagelse af Island er alt for vigtig, til at vi ikke

her skulle omhandle den nærmere
;
næsten ingen af vore

Historikere (ikke engang en Arngrim Johnsen
,
Finn John-

sen eller Torfæus) have bemærket den. Atter et Hoved-

beviis for den uundgaaclige Nødvendighed af vore Oldskrif-
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ters kritiskndiagtige Udgivelse! Vor Text er sig selv tro i

denne Anførsel, i det den (i 4de Parts, 4de Capitel) kalder

Une en Son af den Gardar, som forst opdagede Island (son.

Gar'SnrSj er fyrst fann Island). Af de Afskrifter, vi have

kunnet eftersee, tillægger kun ellers Mélabogen (E) det lille

men mærkelige Ord, som og er antegnet derfra i den nye-

ste Udgaves Varianter. Landnamas ovrige Recensioner og

samtlige Text-Udgaver, samt efter dem alle nyere Historie-

skrivere, såette ellers de tre skandinaviske Tog til Island,

som foretoges forend dets faste Beboelse afIngolf og andre

Nordmænd begyndte
,

i folgende Orden

:

A) Den af Vikingen Naddodd, som den forste; som sagt

antager den ældste Text barn for den anden, ligesom og dens

Beretning er afvigende i noget fra de ovrige, hvorfor viber

og maae meddele den efter Originalen: — Fra Naddodd.
—

„Naddoddr hét mdSr
,
brodir Exna-porisj magr Olvis barna-

karls ;hann var vikingr mikill ; af pvi stadfeslist hann i Fær-

eyjujiij at harm dtti hvergi annarstadar vel fritt. Hann for or

Noregi ok vildi til eyjanna> ok vare5 sæhafi til GarSarsholniSj

ok kom i Reydarfjord i Austffordum , ok gengu peir par d

hin hæztu fjoll j at vita cf peir sæi nokkorar mannavistir eda

reykij ok så peir ckki tidinda . En er Peir sigldu fra landinuj

féll snjår mikill ; af Pvi kalladi harm CpaO Snæland. peir

lofutiu mjok landit.” d. e. uEn Mand lied Naddodd
,
Bro-

der til Øxne- Tborer, Svoger til Ølver Barnakarl (Borne-

gubbe). Han var en stor Viking (lier: Sdrover). Derfor

bosatte ban sig for fuldt og fast paa Færoerne, at ban ikke

kunde være ret sikker paa noget andet Sted. Han drog fra

Norge og agtede sig til Øerne, men blev forslaaet over Ha-

vet til Gardarsholm, og anldb Reidarfjorden i Østfjordene.

De gik der op paa de lioieste Fjelde, for at forsoge om de

kunde see noget til menneskelige Opholdssteder
,

eller til

Di>g, men saae intet sligt. Da de seilede fra Landet, faldt

megen Snee , hvorfor ban kaldte det Sneeland. De roste
L • * \ • % I
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Landet meget.” Hauksbogens Beretning lyder derimod saa-

Iedes (efter Originalafskriften C): ((Svd er sagt, at menn

skyldii Jura or Noregi til Færeyja , nefna sumir til Naddodd
viking. Enpd rak vest r i haj

\
okfutidu par land mikit. peir

gengu upp i AustfjdrSum d Jjall citt hdtt , ok sdst um viSa,

cf peir sæi rcyki eSa nokkur likindi til Jess at landit veeri

lygt, ok sd peir ekki. peiffora aptr um haustit til Færeyja.

Ok er Peir sigidu af landinu , fcll snær mikill d fjoll, ok

fyripat kdlluSu peir landit Snæland. peir lofiiSu mjok landit.

par heitir nit RcySarJjall i AustfjdrSum, er peir lioJSu at

komit. Svd sagSi Sæmundr prestr enn froSi.” d. e. Det
\

er blevet fortalt, at nogle Mænd skulde tage fra Norge til

Færderne. Nogle nævne især Vikingen Naddodd. Men de

fordreves mod Vesten paa Havet, og der fandt de et stort

Land. I Østfjordene gik de op et hoit Fjeld , og saae

vidt omkring, om de kunde opdage nogen Rdg eller andre

sandsynlige Kjeiulemærker derpaa, at Landet var beboet,

men de saae intet sligt. Om Hosten droge de tilbage til

Færderne. I det de seilede fra Landet, faldt megen Snee

paa Fjeldene, og derfor kaldte de Landet Sneeland. Paa

(eller: nær ved) det Sted, som de havde anldbet, kalder

man endnu (et vist Bjerg) Reidarfjeld. Saaledes fortalte

Præsten Sæmund Frode.” Alle de dvrige af os brugte

haandskrevne Exeniplarer af Landnama fdige, i alt Væ-
sentligt, Haiiksbogen. Kun nævner Afskriften K Reydai’-

fjord (RcySarjjdrS), nu paa Dansk kaldet Rddefjord som et

bekjendt Handelssted i Sdnder-Mule Syssel, isteden fovRcyS-

arfjallj og det samme er Tilfældet med det herfra, som det

synes, afskrevne Sted i Fornmanna-Sogur (I, 238) som iov-

rigt, næsten Ord for andet, findes at være ligelydende med
Ilauksbogen. Det sanune er Tilfældet med det ovenom-

meldte Membranfragment, ligeledes i Fornmanna-SogurXI,

411. Kun er det noget forkortet, og Citatet til Sæmund
Frode findes der aldeles ikke. At Vikingens Navn der skri-
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Tes NaSr

,

kommer uden Tvivl af Afskriverens Feillæsning

for det abbrevierede INaddoddr.

Naar vi, for at opdage det Tidspunkt, hvori Naddodds

Reise foretoges, raadfdre os med de nyere Historieskrivere,

komme vi forst (da Islands gamle Annaler her tie) til den

lærde og patriotiske Arngrim Johnsen (almindelig kaldet

Arngrimus Jonæ), som, skjbnt han, ligesom Danmarks Saxo,

kun skrev sligt i det latinske Sprog
,

kan kaldes den nyere

islandske Historieskrivnings Fader. I lians Crymogæa sive

Rerum Islandicavum libri III

,

hvoraf 4 Udgaver udkom i

Hamborg (1609 , 1610, 1620, 1630) i 4, linde vi ikke at

han har sdgt at bestemme Aarstallet; ei heller i hans Spe-

cimen Islandiæ historieum et ex magna parte chorographicum.

Anistelodami 1 G4S, 4. Ikke desmindre bestemte Claudius Ly-

schandcr i sin rimede Grønlands Krønike (1608, 8, S. 2)

Islands Opdagelse ved Nadoch (Naddodd) til Aaret 770,

uden at anføre mindste Hjemmel eller Sandsynlighed der-

for; dermed lod den (som Lærd) med Rette baade berdmte

og berygtede 01. Rudbeck sig ikke nbie
,

i det han i sin At-

lantica (T. I Cap. 10, 1G7GJ endog forte den op til Aaret

414, og vilde saaledes i Sneeland gjenfinde Plinius's Niva-

ria . Uden at tage noget Hensyn til slige Hjernespind har

Biskop Theodorus Thorlacius
,
som besorgede den forste

(skalholtske) Udgave af Landnama, 1688, (meget sandsyn-

ligen) hensat i Margen (S. 2) ved Naddodds formeentlig forste

Opdagelse af Island: Anno 861. Grunden eller Kilden for

denne Angivelse findes der dog
,
ligesaalidet som ved andre

saadanne, ikke at være anfort. Torfæus er, i sin store

Historia Norvcgica (Havniæ 171 1 , Fol., II, 04l) ikke vel

tilfreds hermed, fordi Naddodd i Landnama siges at have,

da han opdagede Island
,

været en Indvaaner af de da

allerede bekjendte og beboede Færoer, — men Harald

Haarfager (fodt 853) da kun* var 9 Aar gammel, hvor-

imod hans Erobringer i Norge ei begyndte for 865 , men
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hun de, mener Torfæus, foranledigede Færdernes forste

Opdagelse og Beboelse ved de dertil
,

for Haraids tilta-

gende Overvælde, udvandrede Nordmænd, og altsaa hunde

Naddodds Reise ihke liave gaaet for sig forend efter 866.

Finn Johnsen indlader sig (i sin Hist. eccl. Isl. 1772, I,

ingenlunde paa Aarstallet, men strax efter fremsatte Scho-

ning (i Norges Historie I, 103, 1773) den Mening: at Nadd-

odds Opdagelse snarere var skeet for end efter 861. Vistnok

har han og Ret deri, at Færoernes Beboelse af Nordmænd
er meget ældre, end Torfæus vil. Ellers henforte Schoning

1777, Islands Opdagelse vedNaddoddtil det sidstmeldte Aar.
4 %

Den sikhreste Veileder til disse Opdagelsers Tids-Be-

stemmelse er Landnama. Naddodd hedder det der (7. c.)

var en Brodér til Yxna-Thorer og (i Jævnførelse med 5te

Payts Ilte Gap.) en Svigersdn af Ølver Barnaharl, som

giftmed hans Datter Jorun. Som det berettes paa sidstmeldt e

Sted (efter C og /li) droge deres Sonner Brondulf eller Bryn j-

ulf og Mor eller Mar til Island, hvor de bosatte sig i Hru-

nemændenes Rep
,

i det nuværende Arnæs Syssel paa Sdn-

derlandet. I 2 Parts 7 Cap. siges Naddodd at have boet

paa Færderne, hvorfra hans bemeldte Sonner da udvan-

drede til Island. I lignende Tidsforhold forekommer hans

Broder Yxna-Thorer (Harald Haarfagers gode Ven og Erik

den Rodes Stamfader
, om hvem mere vil anfores i det fol-

gende). Efter 3 P. 7 Cap. drog lians Son Ofeig Lafsheg

til Island, for at bosætte sig cler, og 3 P. 8 Cap. viser at

Yxna-Thorers Frigivne, Thorer Dufunef, blev een af Islands

Landnamsmænd i sin bedste Alder, da han vandt et stort

Veddemaal ved at udfore et yderst svært, langt og hastigt

Ridt. 2 Parts ilte Cap. viser, at 01ver Barnakarls Datter

Astrid, en Soster til Jorun, Naddodds Hustru, var gift med

Kjallak i Bjornshavn (Bjarnarhofn)

,

en Son af Islands Land-

namsmand Bjorn Ketilson. Dette bekræftes ogsaa udtryk-
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kelig af (len i alt væsentligt særdeles paalidelige Eyrbygg-

]asaga (uden Tvivl tildeels grundet paa Are Frodes Beretnin-

ger eller forste Udkast), 7 Cap.den trykte Udg. S. 16 (hvilket

Textens Sted vi her senere komme til at meddele, noget

berigtiget efter gamle Membraner). De an forte synchroni-

stiske Exempler, især det sidste, vise, efter vor Mening,

at Naddodd endnu maa have levet paa den Tid, da Islands

Besættelse af Nordmændene i visse Egne næsten var fuld-

byrdet. Den fornævnte Kj allak synes nemlig at have levet

endnu henved 910, altsaa 25 Aar efter Ingolfs Bosæt-

telse i Island; antage vi at Naddodd ogsaa levede paa

samme Tid
,
70 Aar gammel, vilde han være fddt 840.

Sættes hans Islandsreise til hans 24de eller 25de Aar,

har den gaaet for sig 864 eller 865, hvilket vi ansee for

det sandsynligste.

B) 1 Landnamas næstældste og samtlige nyere Bear-

deidelser anfores vel Gardars Tog, i Modsætning til den

ældste Text, at være skeet efter Naddodds
,
men Tiden,

hvorpaa enhver af disse Reiser er foretaget, bestemmes

dog aldeles ikke. ’Tvertimod kan man, uden at tage Hen-
syn til det af os ovenanforte

,
af en folgende Artikel i

dem alle slutte med temmelig Sikkerhed, at Naddodds Tog
skete sildigere hvilket vi ret strax skulle godtgjore. Paa
Grund af Fortællingens Orden i de yngre Codices antoge

dog alle nyere Historieskrivere Gardars Reise for den an-

den, og ansatte dens bestemte Aarstal efter blotte Gis-

ninger. Arngrim Johnsen har saaledes ( i C/ymogæaS.iO
Og Spccimen Island. S. 64J bestemt henfort det til 864.

Biskop Thorlacius satte det samme (3 Aar efter Nadd-
odd, ifolge af hans Forudsætning) i sine ovenfor citerede

Marginalier til Landnama (S. 3), Torfæus havde ikke

noget derimod at erindre, da han ikke kunde anfore no-

get rigtigere, og Schoning optog det ligeledes (i begge

(ironi nlit]s historiske Mindesmærker. I Bind. (/ )
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anfdrtc Skrifter) fra (den trykte) Landnama,
lk
da man intet

vissere veed at angive/’ Ham har uden Tvivl Falsen fulgt

ved begge Data
,

hvilke han dog anforer som bestemte,

i sin Norske Histories 1ste Deel (Christiania 1823) S. 30.

Hallenberg
,

i sine Anmarkninger dfver Lagerbrings Svea

Rikes Historia, Stockholm 1823 S. 274 henfdrer Gardars Tog
til eet af Aarene mellem 860 og 870. Vi henholde os til

vore fremforte Grunde, i det vi antage, at Gardars Reise

er tidligere endNaddodds, men dog kun foretagen kort for,

da Landnama ommelder Gardars Son, Une den Danske,

som een afIslands Landnamsmænd. Det hedder nemlig der

i 4de Parts 4de Gap. efter den ældste Text, jevnfdrt afos

med Membranfragmenterne afHauksbogen
: ((Uni, sonGard-

arsj er fyrst Jaiui Island , for til Islands mel5 rdidi Haraids

koniings lidrfagra, ok ætladi at leggja undir sik landit , en

sidan hafdi konungr heitit honum at gjora hann jarl sinn. Uni

tok land [jar sem nu lieitir UnaoSj ok husadi par; liann nam
ser land til eignarfur sunnan Lagarfljotj allt héraS til Una-

lækjar. En er landsmenn vissu ætlan hans , toku peir at

yfast viS liann , ok vildu eigi sclja honum kvikfe eda vistir ok

mdtti hann ei par haldast. Unifor i Alptafjord hinn sydra ;

hann ndiSi f)ar eigi at stadfestast. fid for hann austan med

XII mann (Membranen har XII manna d. e. 12 Mænd) ok

kom at vetn til Leidolfs kappa i Skogahvcrfi; hann tok vid

Peim.
,f

d.e. uUne, en Son af den Gardar, som forst opdagede

Island, drog efter Kong Harald den Haarfagres Raad (eller

Samtykke), og agtede at underkaste sig Landet, men Kongen
havde lovet ham, at lian siden skulde gjdre ham til sin Jarl

(derover). Une kom til Land paa det Sted, som nu kaldes

Unaos (Unes Havn elles Flodmunding) og opfdrte der Huse.

Han tog i Eiendoms-Besiddelsc det (da ode) Land, som lig-

ger sonden for (Indsoen) Lagarfljot og det hele (Fljotsdals)

Herred lige til Unebækken. Men da Landets Indvaanerc

mærkede hans Forsæt, begyndte de at sætte sig op imod
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ham, og vilde ikke sælge ham Kvæg eller Levnetsmidler,

saa at han ikke længer kunde nære sig der. Une tog da

(bort derfra, og kom) til den sydlige Alptafjord. Han kunde

heller ikke faae noget fast Ophold der. Han drog da

osten fra selv tolvte, og kom, mod Vinteren, til Leidolf

Kjæmpe i Skogah verfe; han tog imod dem (til Vinterop-

hold) ”, Vi forbigaae den folgende Deel af Fortællingens

Text, men anfore det deraf: at Une om Vinteren blev altfor

lortrolig med Leidolfs Datter Thorun, men drog dog hem-

melig bort i det næste Foraar; Leidolf satte efter ham, og

tvang ham til at komme tilbage, da han vilde at Une skulde

ægte hans Datter; dertil vilde den sidstnævnte dog ikke

bekvemme sig, og listede sig bort anden Gang, men da

forfulgte Leidolf ham atter, og ombragde ham i en heftig

Træfning. Vi bemærke ellers af Hauksbogen, at den i Be-

gyndelsen til denne Fortælling anfdrer tvende Tilnavne,

hvorunder denne Une i sin Tid var bekjendt
,
uden Tvivl

baade i Norge og Island
,
— nemlig (Une) hinri clanshi d. e.

den danske; det indsees deraf, at Une er fodt i Danmark,

og at hans Fader Gardar folgelig har været bosat der
,
hvil-

ket og vides af andre Beretninger (see ovenfor S. 90 O. f.).

Gardars Fader Svafar har endog upaatvivlelig selv været

bosat i Danmark
,
da han i Landnamas ældste Text kaldes

Svafar hinn svcenski (d. e. den Svenske)
;
han maa saaledes

have opholdt sig i Danmark, men der, som en Fremmed af

Fodsel, have bekommet dette Tilnavn, paa den selvsamme

Maade, som hans SdnnesonUne Tilnavnet den Danske, af sit

FbdelandDanmark, i Norge og Island, hvor han senere kom til

at opholde sig
; 2) hinn iJjorni(eller dhorrii); hverken Arngrim,

Torfæus eller Schoning have anfort dette Ord, som vistnok

Gr obsolet, og selv Biskop Finsen har ikke villet oversætte

det i sin Udgave af Landnama, i det han (S. 285) blot ud-

trykker det paa Latin ved Uhornius. Sprogforskeren John
'

/ (7 *)
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Qlafsen fra Svefneyum, som efter Finsens Anmodning for-

fattede Glossariet over Landnamas vanskeligste Ord, for-

klarede Ordet deri (S. 507) a) ved non susceptus (ei antaget),

vistnok rigtig
,

forsaavidt det kan anvendes paa et Barn,

som ei er antaget (eller erkjendt) af dets Fader (ved en

vis Ceremonie, hvorved det optoges og bares paa hans Arme)

og b) uddbt (non haptizatus)

,

samt mener at dette Tilnavn

har været tillagt de Born, som vel vare avlede af christne

Forældre, men dog ikke opdragne i den christelige Reli-

gion. Om Gardars Christendom vide vi vistnok intet og

have ingen Anledning til at antage den
,
hvorimod vi vide

at Ordet, er meget ældre end Christendommens Forkyndelse

i Norden, da det allerede forekommer i den ældre Eddas
i ^

ældste Sange, hvori det betyder a) ufddt, endnu ikke fodt

eller erkjendt af Faderen og /?) den som ikke var fodt (an-

taget eller erkjendt) da Faderen ddde; saaledes svarende

deels til det latinske non susceptus
,

deels til posthumus

,

hvilket sidste undertiden, og vel som oftest, findes at være

Ordets rette Mening. See den ældre Eddas store Qvart-

Udgave (II, 156, 170, 743) samt Magnusens danske Over-

sættelse IV, 31. Paa det mellemste Sted af Udgaven har

John Olafsen, omtrent 1800, da han, ved midlertidige Stu-

dier
,
var kommen til Ordets Betydnings rette Erkjendelse,

meget træffende rettet Gudmund Magnæus s Oversættelse

nondum gcnitus (ufddt) til posthumus (fodt efter Faderens

Ddd). I Njdla (FljotshU'Singa-Saga eller Saga Njdls Por-

gcirssonar, Kaupmanndhcfn 1772, 4, hvoraf latinsk Oversæt-

telse udkom sammesteds 1809) nævnes, i 19de Gap., vor

Une, som Son af den Gardar, der opdagede Island, og kal-

des der hinn uhorni, hvilket Johnsonius (dog mindre rigtig,

men rimeligviis efter Landnamas Glossarium) har oversat

ved 7ioji haptizatus. Vi kunne anføre adskilligt mere om
Ordets Etymologie, men hverken Tid eller Sted tillade det

her. De almindelige og nu i Island brugelige Betydninger
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af Ordet kunne eftersees i Haldorsens og Rasts Ordbog;

at det og anvendes paa Kreature, som ikke ere bievne mær-

kede, vil sige saa meget (i Efterligning af dets oprindelige

Brug om Born), at ingen liar vedkjendt sig dem eller erklæ-

ret dom for sine. Læserne vilde undskylde denne allerede

alt for vidtløftig 3 sproglige Undersøgelse formedelst Til-

navnets Vigtighed i den omhandlede Sag
,
da det nemlig

viser : at Une den Danske er fodt efter hans Faders, Gardar

Svafarsons, Død; formodentlig har Gardar, da han døde,

allerede været til Aarene
,

maaskee ogsaa været gammel

;

Une var ikke født, da han døde, og dog var han een af Is-

lands første Landnamsmænd, efter hvad der endvidere sees

af Landnamas 4de Parts 3die Capitel, som bevidner, at se-

nere Landnamsmænd toge Unes første Landnamsjorde i Be-

siddelse, efter at han, paa ovenanførte Maade, havde maattet

forlade dem. Alt dette synes at vise at Gardars Opdagelse

af Island maa have været ældre end Naddodds, hvilket den

og af andre Grunde sees at have været.

C) Nordmanden Flokes Opdagelse af Island anføres, i

Ordenen, af alle Codices som den tredie. Alle Historikere,

og vi med, ere ligeledes enige i, at den var det efter rigtig

Tidsfølge. Den kommer os egentlig ikke ved i denne Un-

dersøgelse, undtagen forsaavidt at alle Afskrifter af Land-

nama, med Undtagelse af C og K, ere enige i følgende der-

om brugte Udtryk : (<Fl6ki Vilger'Savson (en Afskrift Val-

garfissonj hct vikingr mikill ; hann hjost af Rogalandi at

kita Snjolands” d. e. „Flohe Vilgerdes Son hed en stor

Viking; han udrustede sig fraRogaland for at opsøge Snee-

land." Vi maae nemlig erindre herved, at Landet havde faaet

dette Navn strax efter Naddodds, men ikke Gardars Reise;

Rloke har følgelig været den næste, som reiste efter Nadd-

°dd, da han hjendte Landet under det af ham tillagte Navn,

hvorved det ældre Gardarsholm, hvilket de nævnte to Af-

skrifter substituere, saaledes blev afskaffet og kom ganske
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af Brug. Det er overhoved sandsynligst, at Naddodd har

fundet Benævnelsen af en Holm upassende for en saa stor 0,

cg derfor forandret samme ved at tillægge den Navn afLand.

Saaledes haabe vi at have fuldkommen beviist den hid-

indtil af de nyere Historikere deels fortiede deels aldeles

fordreiede Kjendsgjerning : at en dansk eller i Danmark
bosat Mand

,
Gardar Svafarson

,
var Islands allerførste nor-

diske Opdager, ligesom det og ei er usandsynligt, hvad

Arngrim i Ciymogæa S. 196, gjætter, at hans Son, Uneden
Danske, derved har troet at have arvet et Slags Besiddelses-

ret til det af Faderen fundne Land. Af Arngrim og Finn

Johnsen kaldes Gardar en Svensker (natione SvecusJ

;

Tor-

fæus melder rigtigere at han var af svensk Slægt (genere

Svedico oriundusjj men ingen af dem omtaler hans Eien-

domme i Danmark, eller noget andet, som viser hans

Fodsel eller Ophold der. Selv Schoning siger (Norges

Hist. I, 103) at Gardar var Jodt i Sverrig”; han tillæg-

ger vel rigtig, efter Landnama, at han „eiede Landgods

eller Jorder paa Sjælland” men tillige, paa egen Haand,

at „han havde, som det synes, Bopæl i Norge”, til hvilken

urigtige Gisning vi ovenfor S. 92 have ommeldt Anlednin-

gen. Vistnok havde de Svenske
,

efter de Nyeres Beret-

ninger eller Forklaringer, Anledning til at ansee Gardar for

deres Landsmand. Deres bedste og nyeste Historikere

have ei heller glemt at anfdre dette som en afgjort Sand-

hed. Saaledes f. Ex. «) Hallenberg (7. c. S. 27o), som
udtrykkelig kalder ham „en svensk Man”, skjont han dog
tillige omtaler hans Eiendomme i Danmark. /?) Geijer

(i Svcarikes Hafdar 1 Deel J825 S. 189) nævner derimod

vor Gardar blot „en Svensk” uden at lians danske Jorde-

gods ommeldes. Af Landnamas ældste Texts Ord synes

det dog at indlyse, at Svalar den Svenske menes ved den

Mand, som der (for at forklare Aarsagen til dette Til-

navn) siges at have været fodt i Sverrig, men eiet Jorde-
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gods i Sjælland, hvilke Sdnnen fdlgelig senere har arvet.

Saaledes er da hans Son Gardar fodt i Danmark paa een af

hans Gaarde der, men var dog, som en Son af den svensk-

fodte Svavar, efter Hauksbogens og de den folgende Af-

skrifters Udtryk
,

af svensk Slægt. Vi maae i alt Fald an-

see Gardar for en Dansk eller Danmarks Indvaaner ,
som

saaledes og har bemandet sit Skib med danske Sofolk, men

at Svavar, hans Fader, var en fodt Svensker, maa anta-

ges for afgjort. Da baade Gardar og Naddodd nævr

nes, som forekommende i Slægtregistre, i den særdeles tro-

værdige Njala, er det mærkeligt
,

at kun den forstnævnte

deri (19 Cap.) betegnes som Islands (fdrste) Opdager ,
men

Naddodd eller Naddad derimod kun somen (bekjendt) Fær-

dboer (i 47de Cap.). Paa selvsamme Maade omtales de og

ved lignende Ledigheder
,

i selve Landnama. De saaledes

her tilveiebragte Oplysninger om dunkle og hidtil ubekjendte,

Danmark tildeels vedkommende Poster af Islands (det gamle

Groniands Moderlands) Opdagelseshistorie, maae undskylde

denne vor ellers noget vidtloftige Digression fra Hoved-

æmnet. For Fuldstændighedens Skyld bemærke vi endelig,

at Flokes Reise (den tredie) til Island pleier at ansættes til

Aaret 867, men Nordmanden Ingolfs forste Bosættelse i

Landet til 875. Kort efter, melder Bjorn paa Skardsaa i

ovenstaaende Text, opdagede Gunbjorn Gunbjornsskjærcne

samt saae tillige eet af Islands og eet af Gronlands Isbjerge;

dette skulde saaledes være skeet 876 eller 877. HansKilde til

denne Beretning kjende vi ikke mere. See ovenfor S. 87-89.

Hvorledes den Deel af Islands Vesterkant, hvor den af Gun-

bjorn seete Sneefjelds Jdkel ligger, samt hvorfra Gronlands

Opdagelse og Bebyggelse skete, noget senere blev besat

af Nordmændene, komme vi til at fremsætte i en særskilt

Afdeling af det nærværende Bind. I det vi her have om-

handlet Islands fdrste, anden og tredie Opdagelse af Danske

eller Nordmænd, have vi ikke taget Hensyn til Irlænderes
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eller Skotlænderes noget ældre Reiser til Landet eller deres

(mest temporaire) Nedsættelse paa enlielte af dets Øer eller

Udkanter, lxvorom vi nu kunne henvise til Registrator N. M.
Petersens Afhandling om Islands Opdagelse og fdrste Be-
byggelse i det af Selskabet udgivne Nordisk Tidsskrift for

Oldkyndighed 1ste Bind S. 249-253.

’) Meningen er, at da de af Gunbjorn opdagede Øer
laae i Nærheden af den storre, som da hed Gardarsholm,

2j Annall ur Landnamu .

P e 'i' Hallbjorn ok Styrbjorn bjuggu skip sitt, ok lét u

ut af IsafirSi. peir vildu inrO-nema ser land 1

Gunnbjarnareyjum
; fær liggja til utnorSurs af Isa-

firSi. peir sigldu til eyjanna, ok komu undir land

at kvoldi. peir styrimenn logtoku ylir skipit, at

enginn skyldi a landiS ganga eSr, forvitnast, fyrr

enn at morgni, allir sampykkiliga. En fo letu

feir ut batinn um kvoldit, oh fdru svo allir at

sofa a skipinu. Um nottina leyndist annar yfir—

maSr skipsins a fætr, ok for til lands. Hann fann

strax fyri ser daufts manns leiiSi, ok var nylega

nigrsettr. Hann leitaSi til, eptir plagsiS beiSinna

manna 2
, undir hcrSar bonum, ok fann far sj68

me8 fe, mikinn ok pung-an, ok liafSi mcS ser til

skips
;

lagftist til svefns
,
sem ekki befSi verit. En

sern lysti, voru menn uppi, ok fottust vita, al

meft batinn baf8i farit verit, ok baru 3 helzt al

68rum styrimanninum
,

al hef8i a log gengil ok
cifta, fvi feir voru svarnir helmingsfélagar. peir

fyrimenn frættust fyrst bérum, fartil (feir) slogust

’) enn, endnu, atter, 769c. ') tillægges af- 69«, fattes i 115.
3

) barst, Mistanken fuldt paa

,

768, 769^*
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vilde lian ikke kalde dem Øer, skjdnt de ellers vare store

nok dertil
,
men blot Skjaer.

5

) Vi kjende ikke noget Skrift fra Nordens Middelal-

der, hvori Gunbjdrnsskjærene egentlig kaldes et Land (lige-

som Torfæus og liar erklæret det samme)
,
men vel Øer,

hvilket sidste nærmere vil erfares af det folgende.

2) Beretning af Landnama 1
.

Hallbjorn og Styrbjorn 2 udrustede deres Skib, og

gik til Soes ud af Isefjorden 3
. De agtede at op-

tage en Landstrækning paa Gunbjornsoernc til Be-

boelse; de ligge mod Nordvest fra Isefjorden 4
. De

seilede til Oerne, og kom under Landet henimod

Aften. Styrmændene 5 vedtoge det som Lov, at in-

gen fnaatte gaae i Land eller soge at udforske noget

der, forend næste Morgen, (og da) alle i Samdræg-

tigbed. Dog satte de Baaden ud om Aftenen, men
lagde sig alle til Sovn paa Skibet. Om Natten stod

den ene Skibsforer hemmelig op, og gik i Land.

Strax fandt ban der en lille Gravlioi over en dod

Mand
,
hvis Lig nylig var blevet jordet der 6

. Ef-

ter Hedningernes Skik sogté lian strax, om lian ikke

kunde finde noget under Ligets Skuldre, og fandt

der virkelig en stor og svær Pung med Penge i,

hvilken ban tog med sig ud paa Skibet, og lagde

sig til at sove, som om intet var skeet. Strax

i Dagningen stode Folk op, og troede da at kunne x

mærke, at nogen maatte være gaaet i Land om Nat-

ten med Baaden, samt beskyldte snarest den ene

Styrmand (Skipper) for at have brudt Lov og Ed,

da de havde tilsvoret hinanden lige Fællesskab.

Altforerne trættedes forst herom, indtil de sloges og
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ok reftust a, svo sjoftpinn féll liiSr a piljur undan
klæSunum. Baftu siSan hvorutveggju sma menn
vopnast. peir borftust a skipinu. par fellu peir baSir

fyrimcnn, Hallbjorn ok Styrbjorn. En peir fair

menn ok særSir

1

, sem eptir lifSu, liéldu brott aptr

til Islands, ok sogSu pcssi ligindi.

’) sårir, 7G9L

ANMÆRKNINGER.
*) Saaledes som denne Fortælling her fremsættes, findes

den ingenlunde i nogen (saavidt vi vide) nu tilværende Afskrift

al Landnama. (See Uddraget af sammes 2den Parts 30le

Capitel her ovenfor S. 74—77). Det er dog mueligt, at

Bjorn Johnsen har været i Besiddelse af en saadan, hvori

den da inaa have været optegnet efter en mundtlig Tradi-

tion, som i meget er forskjellig fra den ellers bekjendte.
2
) I vor Landnama har ingen af Skibets to Anførere

slige Navne; der hedder den eneSnæbjorn, den anden Rolf,

hvorimod een af den sidstnævntes Mandskab hed Styrbjorn.

Foran i samme Capitel nævnes derimod en Hallbjorn, som
i Island varSnæbjorns Fjende og ombragdes af ham, tillige-

med liere andre. Dette Drab synes at have givet Anled-

ning til hans eventyrlige Tog.
3
) Efter vor Landnama seilede Snæbjdrn og Rolf. fra

Grimsaaes Munding i Borgarfjorden paa Islands sydlige

Rant. Dog maa det bemærkes, at begge Anførerne, Snæ-
bjdrn og Rolf, vare fddtc paa Vesterlandet

,
og havde op-

rindelig hjemme der; det er derfor sandsynligt at de, efter i

Jlast at være gaaet ombord i Borgarfjorden
,
have anløbet

cn Havn paa Vesterlandet, som her siges at have været
Iscfjorden, og da udrustet sig der saaledes, at de havde alt

nødvendigt med til et lille Colonie-Anlæg.

*) Denne Beliggenhed af Gunbjdrnsskjærene fra Ise-



OM GUNBJØRNS SKJÆR. 107

anfaldt hinanden
,
saa at Pengepungen, for skjult

af Klæderne, faldt ned paa Dækket. Hver af An-

forerne opfordrede derpaa sine Folk til at gribe til

Vaaben. De sloges paa Skibet 7
. Der faldt baade

Hallbjorn og Styrbjorn 8
. Men de faa og saarede

Mænd, som overlevede, vendte tilbage til Island,

og fortalte der disse Begivenheder 0
.

fjorden meldes vel ildie i vor Landnama, slijont de der an-

tydes at have ligget i Nordvest fra Borgarfjorden.
s

) Saaledes oversat efter Ordet. Uden Tvivl have og-

saa vore Forfædres Skibe, paa lange Reiser, havt liere An-

forere
,
som svarede til Slupper og Styrmand i vore Dage,

men de betegnedes begge med denne Benævnelse.
6
) Den nu bekjendte Landnama beretter ildie at Li-

get havde været nylig jordet; ei lieller at Pengepungen

fandtes under dets Skuldre. Dog ommeldes der Styrbjorn

som Pungens Finder og Forddlger.
7
) Alt dette fortælles L c. meget kortere. Det siges

kun at Snæbjorn slog til Styrbjorn med en Øxe, uden da at

ommelde de bvrige Skibsfolks Deeltagelse i Slagsmaalet.
6

) Vor Landnama lader Snæbjorn, Rolf, Styrbjorn

o. 11. overvintre paa Gunbjornsskjærene, hvor Rolf og Styr-

bjbrn i Foraaret ombragdeSnæbjorn og de Heste afhans Folge.

9
) Det er vistnok mærkeligt at Torfæus i sin Gvocn-

landia S. 5—6, har uddragsviis oversat denne Fortælling

efter Bjorn Johnsens Haandslirift, uden at omtale eller med-

dele den mere authentiske og troværdige i vor bekjendte

Landnama. Ei heller finde vi, at den samme Forfatter har

omtalt disse Begivenheder (ligesaalidet som Gunbjdrnsskjæ-

renes eller endog Gronlands Opdagelse) i sin store Histpria

Norvegica. Hverken Mallet eller Gebhardi ommelde Gun-

bjorn eller de af ham opdagede Øer med eet eneste Ord.
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o) petta 1 cnn ur Landndmu.

\ ustmenn einirkvomu a eina hofn viS pessar Gunn-
bjarnareyjar

,
ok bættu 2 par skip sitt

;
sau ongva

byg<5, en gjorSu ser skala i yik einni unclir hrekk-

um nokkrum.

1

) crj tilf.768. ) hættu, 768)769#* Naar denneLæsemaade var rig-

lig, maatte defdigende Ord være disse : far skipi sinu, som da kunde
betyde

: t(
De satte der deres Skib i Fare” (nemlig for at komme til

Land uden at lide Skibbrud eller Fod, hvilket de da ellers maae tæn-
kes at have været udsatte for), Torfæus

,
som ellers paa Latin har

meddeelt denne lille Beretning herfra > gjengiver intet af disse

Udtryk, hvorved Ankomstens Anledning tilkjendegives,

ANMÆRKNINGER. ‘

0 Dette Sted finde yi ei heller i nogen os bekjendt

Codex af Landnama, ligesaalidet som Torfæus har kunnet

finde det (Groenlandia S. GJj skjont han kun synes at have

eflerseet den Skalholtske Udgave (qui tamen locus in impres-

sis exemplaribus non exstat). Heroin maa da vel det samme
gjelde, som vi have bemærket i 1ste Anmærkning til det

næstforegaaende Afsnit. Vi kjende desværre nu ikke Be*^

skalFenheden af den Landnama
,
som Bjorn Johnsen her

har benyttet; at han har liavt en Hauksbok , hvilken vi nu
kjende blot som en Omarbeidelse af Landnama

,
men som,

i hans Exemplar, enten var noget forskjellig fra den eller

i det mindste har indeholdt noget mere (jfr. ovenfor S. 32,

37,47) see vi af hans Skrifter. Til nærmere Oplysning ved
det sidstmeldte Citat kunne vi nu melde folgende. Da vor
borfatter ei siger, hvem hans Hauksbog tilhorte, er det

mærkeligt at vi fra en miden Kilde vide, at den har tilhort '

ham selv
, nemlig af et Brev fra Holums Biskop Thorlak

Skulesen til Ole Worm af 3die September 1636, hvori han

beretter at „hans Ven Bjorn * (en hæderlig Benævnelse for

cn Bonde af en Biskop) „nylig havde faaet et gammelt
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o) Dette er endvidere af Landnama i
.

Et Skibsmandskab, bestaaende af Ostmænd 2
,
kom

til en Havn ved disse Gunnbjornsoer. De mær-

kede ikke noget til at Folk boede der, men opforte

en Vaaningshytte ved en Vig under nogle Bjerg-

skrænter.

Haandskrift, iudeholdende et historisk Værk af en vis Hugo,’’

(saa kaldes Hank) „forhen Laugmand paa Island, vistnok en

udmærket Mand og, som det siges, agtværdig for sin Lær-

dom” (.... <(Ego si quid Jiovi ab amico Bioernone ventura

byerne expiscari possum
, faciam sedulo: audio enim eum

manuscriptum <vetus adeptum esse: monumentum nempe hi-

storieum Hugonis cujusdam, qaondani apud nos legum mo-

deratoris , viri certe insignis et , ut audio, lion aspernandæ

eruditionis” 01. JVormii et ad eum epistolæ, Havniæ 1731 .

T. /. p. 104). Den 9de Mai 1638 skrev Worm ham til i

den Anledning: at han ventede den lovede Historie af Hugo

(Hugonis promissam liistoriam exspecto). Den 9de Septbr.

svarede Biskoppen : at samme Skrift kun indeholdt Slægt-

registre, samt Fortegnelser over de Steder, hvilke Islands

forste Beboere havde besat og givet Navne, men at Arn-

grim Johnsen havde oversat det paa Latin.” (Hugonis hi-

sorianij quæ tamen nihilj præter genealogias et primitus ab

eponymis occupatas in Islandia sedes continet
,
Dn. Arngri-

mus Jonas latinam feeit”). Ved denne saakaldte latinske

Oversættelse menes den Bearbeidelse af Landnama, som

Arngrim siden udgav i Amsterdam (1643) under Navn af

•Spccimen Islandiæ historiciun et ex magna parte cliorogra-

pbieum (7. c. p. 103). Sin Original nævner han deri (8. 154)

11uubsbok j og beretter at han har faaet den til Laans hos

Are Magnussen; (see her ovenfor S. 47). Den synes saa-

ledes at være forskjellig fra Bjdrn Johnsens af ThorlakSku-
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iesen ommeldte Codex, sitjont begge dog vare at betragte

som Exemplarer, eller i det mindste haandsbrevnc Udgaver

eller Bearbeidelser
,

af det samme Værk — Denne Corre-

spondence oplyser os ellers derom, at Bjdrn allerede var

61 Aar gammel, da lian bom over Haubsbogen, og dog fdrst

da bar begyndt at optegne sine Gronlands Annaler
;
de maae

saaledes være forfattede mellem 1635 og 1646 eller 47, da

Synets Svæbbelse og anden Alderdoms Svaghed standsede

hans literairc Virbsomhed.
2

) Austmenn, Østmænd, baldtes Nordmændene ofte for-

dum i Island, hvorfor Torfæus og antager disse for Nord-

mænd. Om flere Betydninger af Navnet bomme vi til at

handle udforligere i andre Afdelinger af nærværende Værk
Iline Østmænd maae altsaa have været forshjellige fra

Snæbjorn og Rolf, som begge vare indfodte Islændere.

Begge disse Beretninger sammenblandes dog i det

ovcnommeldte Arnæmagnæansbe Fragment 770c (4), hvis

Slutning lyder saaledes: «I einni gamalli an/idlahok skrifasl,

at fordum, nær landndmatiS, ha/i Austmenn nokkrir lest skip

4) petta fait eitt meb styzta dgripi er shrifafc ur

reisubokBjarnar bonda Einarssonar, er bedbi 1 var
kendr Vatnsfjarbar-Bjorn ok stundum Jorsalafari.

i atnsfjarftar-Bjorn Jorsalafari for i friftju Rom-
ferft sinni ut allt til Jorsala.... Hann liafSi marartO

[at segja 2 af sinum reisum ok lifshaskum, sem hann

i kom ok hans husfru 3
; J>o lielzt ok mest x einni

jxeirri seinustu, fa er hann var lengst teptr i Græn-
laixdi fyri sakir hafisa .... Bjorn Jorsalafari kom
vift [i Gunnhjarnareyjum 4

, sem liggja undan Isa-

>) stundum, 768, 769a.
2
) af sognum ok 769a. 3

) Olof til-

foies urigtigen i alle.
4
) Gunnbjarnarcyjar, 769a.
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sitt vtå Gunnbjarnarsher éSr eyjar > ok voru Pat' um vetrinn.

pd vom peer i cySi. Peir væntu ekki snjofdj ok smtåitåu ser

vtåarskala , vtå fjoru undir Irekkunni. Ståan lag'Sifonn at

skdlanum, svo at yfir lukti. Austmenn settu fork mikinn i

skala silin; JidJ'Su ståan at merki nær vc8ratta batnetåi
,
pd

rann vatn ntår eptirforkinum. Sem peir hof811 hætt skip sitt,

heldu. pdr pa'San til Halogalands.” d. c.
kk
I een af de

gamle Aarbuger skrives, at fordum, benved Landnamstiden,

bave nogle Østmænd faaet deres Skib beskadiget ved Gun-

bjorns Skjær eller Øer, og opholdt sig der Vinteren over.

l)e vare da ode (ubeboede). De ventede ikke megen Snec,

og opforte, af Tommer, en vaanifigshytte, ved Stranden,

under Skrænten. Derefter lagde en Sncedrire sig om-

bring Hytten
,
og lukte sig tilsidst over den (tildækkede

den ganske). Østmændene opreiste en stor Fork i deres

Hytte. De antoge det senere for et Kjendetegn paa Veii’-

ligets Forbedring at Vand randt ned fra Forken. Saa-

snart de havde udbedret deres Skib, droge de derfra til

Helgeland (i Norge)."

4) Dette lidet i korteste Uddrag er udskrevet afBon-
den 1 Bjorn Einarsens , snart kaldet Fatnsfjords-

BjomSj snart Bjorn Jorsalafarers % Rcisebeskri-

velse 3
.

Vatnsf
j
ords-B

j
orn

,
kaldet Jorsalafarer

,
drog* paa

sin tredie Romer-Reise lige ud til Jorsal (Jerusa-

lem). Han havde meget at fortælle om sine Reiser,

og de Livs-Farer, hvori han og hans Hustru4 havde

været stædte, dog helst og mest paa den sidste, da

han opholdtes længst i Gronland, for Havisens

Skyld 5 ..,. Bjorn Jorsalafarer anlob Gunhjorns-

der, som ligge mod Nordvest ud fra Isefjordens
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fjarSarminni til ulnorckirs. Hann varS vis, at far

var bygS, en fékk viftvorun af stulku einni i kveft-

lingi
,

at liætta par eigi optar 1 aland folki sinu.

McS lionum var i for Einar fostri
,
skald lians ok

skemtunarinaSr, er skemta skyldi livorn sunnudag,

priSjudag ok fimtudag, nær peim pottu skemtun-

artimai\vera. FroSir menn segja at sa Einar fostri

liafi kve8it SkiSarimu til skemtunar einn tima, sem
lionum bar at skemta, par er ok svo al orSi komizt

i endingu kve81ingsins : ....

Hér skal suéra sjafarrok

sunnudagsins bifta.

[Hann kva8 ok Skauflialabalk ok barngælur, svo

sem liann nefnir i ending balksins:

Helir balk penna ort ofimligr

• ok barngælur Einar fostri 2
.

*) lengr, længere
, 769&.

2)AU dette udelades af 768,769a.

ANMÆRKNINGER.
1

) Naar Ordet Bonde (bondi) i 14de, 15de og 16de

Aarlumdrede
,

i islandske Skrifter staaer (som lier) mellem

Fornavn og Fædrenenavn, maa det tages for et Slags Hæ-
derstitel der betegner en rig og anseet Mand

,
omtrent som

det Engelske Es(pirc (oprindelig Spire) der endnu sættes

bag ved begge Navne eller det sidste allene.

2

) Denne Bjdrn Einarsen, som boede paa Vatnsfjord

(nu i Islands Bardestrands Syssel og Yesteramtet) var een af

Islands rigeste og mest anseete Mænd sidst i det 14de og

forst i det 15de Aarbundrede
,
samt blev ved lians Lyst til

idelige Beiser
,

een af de mest bereiste blandt lians Samti-

dige i det hele Norden, hvis han endog ei deri har overgaaet

dem alle. Saaledes reistc han tre Gange til Rom, een Gang
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Munding 0
. Han erfarede, at de vare beboede, men

en Pige advarede ham, i en Vise, at lian ikke tiere

skulde udsætte sine Folk for Fare ved at lade dem
gaae der i Land 7

. I lians Folge, paa Reisen, var

Einar Fostre, lians Skald og Fortæller, som skulde

underholde liam og Hustru saaledes hver Sondag,

Tirsdag og Torsdag, naar de fandt at Tiden var

beleilig til saadant Morskab. Kyndige Mænd sige

at denne Einar Fostre liar og digtet den saakaldte

Skidarima, til en saadan Underholdning, som en-

gang paalaae ham. I dette lille Digts Slutning fo-

rekommer ogsaa folgende :

Her min Digtning standser og

Sondag oppebier.

Han digtede og det saa kaldte Rævekvad ogBorne—
viser, som han siger i Kvadets Slutning:

Dette Kvad
og Borneviser

digtede usnild

Einar Fostre.

til Compostella i Spanien, engang (over Italien og Constanti-

nopel) til det helligeLand, hvoraf han blev hald tjorsals- eller

Jerosalemsfarer
; ogsaa besdgte han de mærkværdigste Stæ-

der i Frankrig, Flandern, England og flere tilgrænd-

sende Lande; opholdt sigto Aar i Gronland, besdgte Gun-
»jornsskjærene, overvintrede engang paaHetland eller Shet-

landsoérne o. s. v. Han holdt selv en Dagbog over sine

mange Reiser, maashee fort i Pennen af den ovennævnte
Skdtl, hvem han, efter Oldtidens Hovdingers Skik, havde i sin

faste Tjeneste og som ellers siges undertiden at have gjort det

islandske Reiseselskabs Tildragelser til Gjenstand for de nye

Gronlands historiske Mindesmærker. 1 Bind. (S)
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Vers, hvilke han, som ovenmeldt, paa visse Ugedage havde

forpligtet sig til at synge eller foredrage. Bjorn Einarsdns

furste lange Udenlandsreise, paa hvilken hans Moder Helga,

Hovdingen Einar Eriksons Hustru, ledsagede ham til og fra

Rom, begyndtes 1378 eller 1379, men den sidste sluttedes

1411. Faa Aar derefter ddde han paa en forholdsmæssig

kort men dog ei ganske ubetydelig Ind^nlandsreise i sit Fo-

deland
,

i det han paa ny vilde reise til Sydlandene, ved

TI val fjordens daværende Handelshavn paa Sonderlandet 1415.

3

) Denne Bjorn Einarsdns Reisebeskri velse er forlængst

ganske tabt. Vi see dog at den virkelig har været til
,

til

henimod Midten af det 16de Aarhundrede, da det udtrykke-

lig bevidnes af Arngrim Johnsen f. . . . in suurn itinerarium,

quod cxstat > fulclitcr retulit. Specimen Island. 1. c.p. ISA).

Alle de Digte
,
som handlede om de samme Reiser, ere og

i i

forlængst næsten ganske bortkomne.

4
) Forfatteren kalder her Bjorn Einarsdns Kone (Sol-

veig Thorsteinsdatter) Olof, ved en aabenbar Ilukommelses-

feil
,
da han saaledes har forvexlet hende med den først-

nævntes Sonnesdns, den ligelédes rige og mægtige Bjorn

Thorleifsons beromte Hustru Olof. I sine storre, egentligst

Islandske Annaler (I, 240) kalder han hende rigtig Solveig.

5
) Meddelelser af andre Efterretninger om denne Bjorn

Einarsdns Grdnlandsreise, oplyste ved Middelalderens Anna-

ler og Diplomer, forbeholde vi det 3die og sidste Bind af

nærværende Værk.

6
) See her ovenfor S. 75 og 77.

7
) Denne Vise er synderlig nok endnu til. Jeg, Finn

Magnusen, mindes at have hort den i min Barndom,— men

vi have nu ikke kunnet opdage den skrevet, uden i det Ar-

næmagnæanske Haandskrift 778 (4). Det indeholder dan-

ske Oversættelser og Uddrag af adskilligt, vedkommende

Grønlands gamle Historie, og især af Bjorn Johnsens Grøn-

lands Annaler
,

skjont hverken denne eller andre af nyere
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riders islandske Originalskrifter her nævnes. Skriftet er
efter Arne Magnussens Vedtegning, egenhændig skrevet af
en lærde °S sindrige Gudmund Andresen (Forfatter til

C en ældste trykte Islandske Ordbog, een af Edda-Digtenes
ældste Oversættere) som dode, efter forkjellige eventyrlige
Begivenheder, i sin hedste Alder af den i Kjohenhavn 1654
grasserende Pest. See F. Musens hist. eccl. Islandice III

,

o tt6-80j hvor dette hans Skrift ikke nævnes, men vel et
andet af lignende Indhold

, om Danmarks Ret til Herre-
dømmet over Ørkenoerne, Hetland og Grdnland (De jurc
anorutn et Nonjegorum ad OrcadeSj Hebudeset Gronlandiam).
æns her omhandlede Skrift, som har denne Titel: „Korte
ocnmenter omGronland udalT de Islandske Historie-Bdger"
ar han saaledes oversatBjorn Johnsens, eller et andet Ud-iag af Bjorn Einarsons Gronlands - Reise

:
„Der nu Bjorn

orsalafare var paa Reisen mellem Grdnland och Island, daom han under den forbemeldte Gunnbjdrnes-Ø, hvilken lig-
ger ud fra Gabet af Isefjord, nordvest fra Island. Hånd
gik der paa Landet och fornam at der bode Folk. En Bonde
tog vel imod hannem oc forde ham hjem med sig i sin Gaard
oc der som Bjorn var nu med sine Mænd siddendis udi en’varm Stue, oc var vel tracteret, gik Husbonden ud for hans
jonere, mens der blev tilbage i Stuen en Pige, hvilken
me e et Barn, oc begyndte at sjunge for Barnet saalunde:

Gisti sd eingi svdgr hann
hjd Gunnbirni sina geui
'fem heliv hlfpfii 9 * »b t,u sem svin jetr grisi

Sens
0Å 8' ipU Væna

' ok dillik - då-

hobet

CS/
' ^0SPCS Slt nem° aPud hunc indigenam

,
qui bonas

nas
CStcs ct mcrces pt'cliosasj devorat enim hic suos advc-

Bidrn

*eluti Porcus Pullos > I* s la s la &c. Heraff fornam

, .

at t*er maatte være Forræderi paa Færde, lob strags
sine Medfdlgere ud aff Stuen oc til sit Skib, oc seilede

hort det bedste han kunde."

(S')



116 OM GUNBJØRNS SKJÆR.

Vi fordanske den ovenstaacnde Vise saaledes:

Ingen skulde han opsluger

Gunbjdrn gjæstc, sine Gjæster

som har gode Klæder som Sviin æder Grise

og Kostbarheder; og lul-lul-lul

Arne Magnussen modsiger denne Vises Ægthed paa en ved-

hæftet Seddel: „Nugæ !
pessi Laga er at skilja um Axlar-

Ljorn.” d. e. „Vaas ! Denne hluddrede Vise maa forstaaes

om Bjorn fra Øxl.” Den saakaldte Axlar-Bjorn var eij be-

rygtet Morder, der efterhaanden hemmelig ombragde nogle

Mennesker, tildeels Reisende, som vilde overnatte hos ham.

Han blev henrettet, efter Dom ,
1596. — Vi tillade os at

bemærke herved: Visens fdrste Fjerdedeels Rimbogstaver

tale for dens Ægthed. Derimod linde vi intet rimeligere

end det, at, hvis en Pige, som tjente hos Axlar-Bjorn, vir-

kelig har villet advare hans Gjæster paa en lignende Maade,

kunde det ikke skee bedre
,
og ved mindst at vække Mis-

tanke, end lletop ved at synge den bekjendte gamle V ise

om Gunbjdrn eller hine Indvaanere af Gunbjornsoerne, der

forhen havde dræbt deres Gjæster, da Sangen let kunde led-

sages af et ldnlig advarende Vink ,eller Mine ;
var Visen

derimod nylig forfattet, vilde dens Indhold og Mening have

været alt for tydelig fremsat
;
desuden er det usandsynligt

at nogen islandsk Tjenestepige paa den Tid har digtet den

paa staaende Fod. Det vil sees af det fdlgende, at den

Skald, der ledsagede Bjorn Jorsalsfarcr og bragde hans

Reisebegivenheder i Vers
,
har forfattet Viser i det samme

Versemaal, som paa deres Tider var meget i Brug. Vi til-

lade os derfor at formode, at denne korte Vise eller Strophe

(maaskee paa dens sidste, muelig senere tilsatte Lime nær) er

den eneste Levning som nu haves afhineRciscdigte.

8
)

Saavidt jeg, Finn Magnusen
,
erindrer ,

har jeg et-

steds i gamle Optegnelser sect den herommcldtc Digter

skrevet: Einar Thorlakson Fostre. Er denne Bjorn Jorsals-
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farers Skald den samme ,
som liar forfattet Skaufhalabalkj

liar lians Navn upaatvivlelig været Einar. Dog modsiges

dette af to lærde Forfattere ,
nemlig Haldan Einarsen (

i

Sciagraph. historiæ lilerar. Island. S. 47) og John Espolin

(Islands Arbækur 1, 112). Den sidstnævnte melder dog

at Bjorn Jorsalsfarers Skald liar forfattet Rævekvadet og

Borne- eller Vugge-Yiserne ;
er dette rigtigt, da har Bjorn

Johnsen upaatvivlelig Ret ,
thi Einar Fostre nævner sig i

hine forenede (eller identiske) Digtes Slutning
,
som dei es

Forfatter; den findes ret anfort i vor Text
,

efter gamle

Exemplarers Medfor. At Rævekvadet {Skaufhalabdlkr) er

forfattet i Bjorn Jorsalsfarers Tid viser en Membran i den

Arnæmagnæanske Samling, Nr. 603 (4), hvori Digtets Be-

gyndelse findes, men Slutningen er nu, desværre! boile.

Ogsaa kan det bemærkes at Rævekvadet er forfattet isamme

Yersemaal, kaldet Fornyr?)alag, som den ovenstaaende Ad-

varselsvise (see ovenfor S. 1 15), Den samme Digters Sin5-

arima, en lieroisk-komisk Sang, som her og paa flere Ste-

der tilskrives den samme Skald, er endnu til
,
men ikke ud-

givet. Den besynger en paa Island omvankende, af F odsel

norsk, Betlers vidtldftige Drom, hvorledes han kom til Yal-

hall og skulde giftes med Freya
,
men kom der op at slaaes

med Guder og Einlierjer, indtil han vaagnede o. s. v., samt

siges at være det ældste Digt af den Art
,
som i Island

endnu bruges og kaldes Rimur. En besynderlig V ildfarelse

har indsneget sig i Wadskjærs poetiske Skueplads (1741) og

siden endog i Olafsens og Paulsens islandske Reise I, 27,

den nemlig: at Skfåarima var forfattet af en norsk Konges,

kakiet Jorsalsfarers, islandske Poet (i det 12te Aarhundrede).

Hertil er formodentlig Anledningen dobbelt, da Kong Sigurd

og Bjorn begge havde Tilnavnet Jorsalsfarer, saa at den ene er

bleven forvexlet med den anden, ligesom ogsaa deres island-

landske Skalde, som begge bare samme Fornavn (Einar

Skuleson og Einar Fostre). ,Yi mene saaledes at vor For-
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fatters Angivelse af Staldens Navn er den rigtige. Jfr. det

næstfølgende, af et andet Skrift tagne Afsnit.

S) Ur somu reisubok.

På er Bjorn Einarsson me§ sinni hustru Olofu sigldi

landa å meftaj, ok hlaut at gista å Grænlandi, liafSi

hann syslu i Eyreksfiréi at vild Grænlendinga.

paSan frå liefir sjaldan sannspurtyerit afGrænlandi.

Sami Bjorn bondi Einarsson ur VatnsfirSi kom
um tima vi8 Gunnhjarnarsker cftr ey. Einn meS

hans monnum yar Einar fdstri
,
gott skald. Hann

sendi menn sina atta a eyna på stærstu. peir skyldu

talit hafa XV11I bæi, en porSu ekki at kanna. par

skyldu verit hafa V storar eyjar, allmargar smærri.

ANMÆRKNINGER.
1

) Denne Titel staaer ikke i Haandskriftet, hvoraf

Stykket er taget, det eneste hvori samme findes, Octav-

Fragmentet ved A. M. 770c, 4, som er skrevet med en

god gammeldags Haand og Retskrivning, omtrent i Bjorn

Johnsens Tid. At den ovenommeldte Reisebeskrivelse er

den forste Kilde til denne interessante Beretning, er vist

upaatvivleligt.

2
) Ved samme Slags Feil, som ovenmeldt (S. 114) kal-

des Bjørn Einarsøns Hustru her Olof. Besynderligt er det, at

den og lindes hos Arngrim Johnsen, i det han (paa Latin)

kalder hende Olava (Spccimen Island, hist . S. I
3
) Udtrykkene „maatte gjeste" vise at Bjorn Einarsøn

var nødt til at anløbe Grønland og ojdiolde sig der. Det
selvsamme bevises og tilfalde af et gammelt Diplom, som

vil blive indført og forklaret i nærværende Værks 3dieBind.
4
)
Sysselmand betyder egentlig: (Kongens) uBestillings-

eller Forretningsmand"
, af Ordet sfslaj Syssel, Bestilling,

Forrretning. En saadan Mand svarede fordum, baadc i
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S) jlf samme Reisébeskrivelse 1
.

IXiBjornEinarson, med sin Hustru... 2 seilede mel-

lem Lande og maatte 3 gjæste Grønland, liavde han

Sysselmands Bestilling 4 i Eriksfjorden efter Gron-

1ændernes egen Villie. Fra den Tid af har man kun

sjelden haft sandfærdige Tidender fra Gronland 5
.

Den samme Bjorn Bonde 0 Einarson af-Vatns-

fjord anlob en Tid Gunbjorns Skjær eller O. Ei-

nar Fostre , en god Skald (Digter), var een blandt

hans Mænd 7
. Han 8 sendte 8 af sit Folge i Land

paa den storste O. De skulle have talt 18 Gaarde,

men vovede ikke at foretage nogen nærmere Un-

dersøgelse. Der skulle have været 5 store Oer,

foruden en lieel Deel mindre 0
.

Danmark og Norge (ligesom endnu ilsland) omtrentlig til de

danske Herredsfogder
,
dog indkrævede de tillige Kongelige

Skatter og Afgifter. Ogsaa det District, som en Syssel-

mand forvaltede, kaldtes (ligesom nu i Island) sysla. Al

disse Benævnelser bruges endnu adskillige i Jylland i daglig

Tale og ellers,-— som Vend-Syssel, Himmer Syssel (Aalborg

Amt) — ligesom og Sysselerne i Danmark snarere have

svaret til Amter end Herreder efter den nærværende Ind-

deling. Jonge vil i sin Geographie V, 393 at Jylland (Norre-

Jylland) forhen har været inddeelt i 9 Sysseler, men man

linder vistnok liere (idet mindste 11 eller 12). Jfr. Kofod

Ankers Udgave af Jydske Lov S. 353, hvor han med line

(i hans Gloss. Svcogoth . 11/840) udleder Ordet Syssel

(sysla) af Gjerningsordet syte besorge
,

forvalte
,
udrette

«(curare, administrare , cfficcrc)”. Dette Ord synes (lige-

som det Isl. sytaj sorge, ængstes) at komme af det islandske

og oldnordiske sut ,
som nu kun vides at betegne : Sorgmo-
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dighed, Bedrdvelse, muelig egentligst : Bekymring, Sorger,
d. e. tung eller tankefuld Omsorg. En nærmere Sprogrod
have vi dog i det obsolete, men i den ældre Edda forekom^
niende Ord sysa (i præt. sjsta eller sjsti), eens betydende
med det nyere sysla (sysle

)

;

see dens store Udgave I, 68.1,

II, 65, 418, 809, III, J76, 252. Synderlig nok forekom-
mer syst for syslet i den danske Rimkrønike (see Molbechs
Ordforklaring til lians Udgave S. 349-50). Derimod bar
man fordum neppe ilslandsk havt noget saadant Gjernings-
ord, som ek systi, at sjsta, hvilket Haldorsen dog synes at

have antaget i lians Ordbog. Jf. Tborkelins Glossarium
til Guletliingsloven S. 114-15 samt Sveinbjbrnsens til Graa-
gaasen (Grågås, Islands ældste Lov) II, 81, livor sfsa udledes
af sås' Arbeide

> Besværlighed. Sysler og Sysselmænd bleve
fdrst indfbrte paa Island efter at Landet kom under Norge.
Ingen af Benævnelserne forekommer i Landets ældste kon-
gelige (endnu ikke ved Trykken bekjendtgjorte) Lovbog,
kaldet JdrnstSa eller Jernsiden, udgivet af Norges Konge
Hakon 4, omtrent 1270. De senere Sysseler kaldes der
Herreder (hevdå, Fleert. hcniSj, men deres Forstander kångs
umboSsmaSr (Kongens Ombudsmand) eller forkortet kångs
liuiår (Kongens Mand). Derimod forekomme baade Herred
og Syssel, samt Ombudsmand og Sysselmand, i Islands
næste Lov, kaldet Jonsbog, udgivet af Kong Magnus La-
gabætir (Lovforbedreren) 1284. Vi tvivle ei derom at det
nyere Danske ..Embede”, Isl. embætti, kommer af det gamle
..Ombud", umbod, d. e. overdragen Myndighed, Forvaltning
m. ni.

, men ..Embedsmand” (nu i Island embættisma'SrJ af
det gamle umbodsmdS.r, Jydske Lovs Umbesman, Umbosman,
Umbæsman, shjdnt ..Embedsmænd” vistnok ogsaa i Dan-
mark, i det 16de Aarhundrede, lindes brugt om Haandværks-
folk, ved en lignende Sprogforvirring som bar fundet Sted
ved det Tydske Arnbt, Amt

,

der dog i det hele er al' samme
Oprindelse som det oldnordiske umbocS, tbi det forekomvicr
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allerede i det 5te Aarliundrede i Mæsogothernes Bibel som

Andbathei(officium, ministerium) og er maaskee beslægtet med
Gallernes (Frankrigs og liere tilgrændsende Landes ældste

Indvaaneres) ambactus, som brugtes af dem, for ChristiFddsel,

om underordnede Embeds- eller Forretningsmænd. See el-

lers om de nyere Danske „Ombudsmand”, „Embedsmand”

Ostersdns Glossarium jiiridicum (1652) S. 236-37., 591-96.

Denne sproglige Undersdgelse er ikke Grdnland uvedkom-

mende, da den viser tilfulde (hvilket og de rette Benævnel-

ser i det fdlgende ville godtgjore)at Ordene sfsla og syslu-

mdSi'j for et Rets- eller Embeds-District og dets Forstan-

der, ikke kunne være ældre i Grdnland end dets Afhængig-

hed af Norges Konge, skjont nogle nyere Forfattere, selv

den lærde Arngrim Johnsen (i det 2det Capitel af hans Groen-

landia) paastaae, at Grdnlands ældste Colonister og deres Ef-

terkommere lige til Landets Skatskyldighed til Norge, hvilken

han urigtig lienforer til Aaret 1021, kaldte deres forste Øvrig-

hedsperson Sysselmand (sfslunidS/).— Al de derimod, efter

1261, da de fdrst underkastede sig Norge, have inddeelt

Landet i Sysler, som det her berettes om Eriksfjorden, er

vel upaatvivleligt. Da Bjorn Einarson kom til Grdnland,

har denne Embedspost vel været ledig der; de have da

overdraget ham den, indtil videre, som constilueret
,

efter

vor nuværende Sprogbrug
,
som en særdeles agtværdig og

duelig Mand
,

(formedelst hans Indbyggerne bekjendte Dy-

der, som Arngrim udtrykker sig i Spcc.Isl. S. 154), maaskee

og med Hensyn dertil at han da kunde underholde sit Skibs-

mandskab af sine Embedsindkomster, og det ellers maatte

falde Indbyggerne til for megen Byrde, i et Land, hvor

der, ved Handelens Standsning (som da virkelig fandt Sted)

snart kunde indtræffe Mangel paa Levnctsmidler. I Grdn-

land forsvandt Sysselrnands-Embedet med den ældste Colo-

nie; paa Island vedvarer det i den gamle Form, men paa
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Færoerne svare nu.de der saakaldte Sysselmænd til Sogne-

fogder i Danmark eller Repstyrere i Island.

5

) Dog har man visse Efterretninger derfra til 1410,

ja vel endog til 1438, samt andre mindre sikkre til lienimod

Slutningen af det 15de Aarhundrede
,
hvilket vi maae for-

beholde Værkets 3die Bind at oplyse nærmere.
6
) Om dette Ord, der her sættes som en Art Titel, see

ovenfor S. 112.

7

) See om ham ovenfor S. 116-118.
8
) Det synes, efter Stilen, at være tvivlsomt, omBjorn

eller Einar menes her. Det forste er vel sandsynligere —
men det kan være at Bjorn er gaaet i Land paa een af de

mindreøer, hvor han fik den (ogsaa S. 115) ovenommeldte

Advarsel, men atEinar enten ved udsendt Mandskab ellerselv

8de har skullet see sig om paa den storste. Vi vide ellers

at de islandske Skibe, som vare sammen paa denne Gron«

landsreise, i alt vare 4 i Tallet.

9
) Det vil erfares i Slutningen af nærværende Afsnit,

at denne Beskrivelse passer paa den forste af Danell 1652

opdagede og af Graah senere 1829 deels seete og deels be-

sogte Øgruppe.

Til de Efterretninger om Gunbjornsskjær
,
som udgi-

ves for at være gamle, men hvis ægte Kilder vi ikke mere
kjende eller kunne med Sikkerhed beddmme, hore de Curs-

forskrifter til Gronland, som siges eller sees at være over-

satte eller optégnede i det 16de eller 17de Aarhundrede.
Da de intet historisk indeholde, opsætte vi deres Meddelelse

i Sammenhæng med dette vigtige Skrifts ovrige Efterret-

ninger om det gamle Gronland
,

til det 3die og sidste Bind
af nærværende Værk.

Ellers bor vi ikke undlade
,
som i visse Maader henho-

rende til dette Afsnit, at bemærke folgende Sted af Grøn-

lands Annaler (A. M. 115, 8), som indeholde et gammelt
Sagn, hvori Optegneren leilighedsviis gjentager det meget
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ældre, tildeels ovenanførte om Gunbjorns Seilads: <(pat

er enn sagt at sd gamli sira Einar Snorrason , sem helt Stad-

arstaS d Olduhrygg dtti skip stort, tolfæring ; hanri slat af

Ondverdarnesi, hladinn med har'Sa skreiS, er peir vilduflytja

i kaupstaS , ok drcif i haf ut, svo at peir sdu bd5a joklana

senn, lika sem Gunnbjorn fordum, bæSi Snafellsjokul ok svo

Bldserk d Grænlandi ;
pvi hafa Peir pd verid komnir nærri

Eiriksstcfnu ” d. e. „Det siges endvidere at den gamle

Hr. Einar Snorresen, som var Præst til Stadestad paa Øldu-

hrygg (i den sydlige Deel af Sneefjeldsnæs Syssel) eiede

en stor Fragtbaad med tolv Aarer. Den siedes los (af

stærli Storm) fra Øndverdarnes (det vestlige Forbjerg af

den Halvo livorpaa Snefjeldsjokelen ligger, sonden for Bre-

defjordsbugten) ladet med torrede Fisk, som de vilde bringe

til Handelsstedet, og fordreves ud paa Havet, saa at de, lige-

som Gunbjorn fordum, paa een Gang saae begge de to Jokler,

Sneefjeldsjdkelen (paa Island) og Blaaserk paa Gronland; de

bave altsaa da nærmet sig til Eriks I(aas (den Vei
,
ad hvil-

ken Erik den Rode opsdgte Grdnland).
,,— Den herommeldte

Einar Snorresen vides at have modtaget Stadestads Præ-

stekald (eet af de bedste ilsland) iAaret 1502; han var til-

lige Herredets Provst.

C) EFTERRETNINGER OM GUNBJØRNSSKJÆRENE
FRA NIERE TIDER, OPTEGNEDE 1 HAANDSKRIFTER FRA DEN

FØRSTE IIALVDEEL AF DET 17ok AÅRHUNDREDE.

Disse Beretninger ere og mestendeels tagne afBjdrn John-

sens Gronlands Annaler, efter de ovenfor S. 84-85 opteg-

nede haandskrevne Exemplarer af samme. Hvor det æld-

ste, som man kunde fristes til at antage for Forfatterens eget

Haandskrift
,

horer op ,
antegne vi Varianterne. Han gi-

ver det Capitel, som her meddeles heclt og uden nogen

Forandring af Periodernes Orden, Navn af hans Samtidiges

Fortællinger om Gunbjdrnsskjærenc; noget mere af denne

Art forekommer os og at indeholdes i det næste
,
hvis det
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ei endog i det væsentlige omhandler en anden Afdeling af

den samme Øgruppe
,
hvilket vi ere tilbdielige til at for-

mode; da han dog, med Hensyn til Folks Talebrug ogMe-

ninger, giver den et andet Hovednavn, nemlig Krossefjar

eller Korsoerne, indromme vi den og, under Betegnelsen D,

et særegent Afsnit i nærværende Afdeling.

Umræbur manna nu, \>at vift vikr um Gunn-

bjarnareyjar.

Clemens liét maSr å Latrum i ASalvik
,
nu fyri

fimtygju arum. Så Clemcns at ti Latur 1
,

pessi Cle-

mens var go$r bondi i bui sinu, dandis ok réttorSr.

Hann varS fyri valdsmanna afipreingingu, Fok skaut

ser eittsinn 2
i skip til Engelskra,* sem parum jafnan

flækjast ok frackta 3
. på voru ekki afløgS loftafor

peirraEngelskra meS båtam. Hann baS på låta

sig i land aptr å sumrinu, en binir 4 lians ovinir

skyldu meina hann sigldan vera. pvi var liann i

husinu 5 å fjalliriu
6

, på er lians pénari porSr, er

sfåan var kallaftr trygSrofi 7
,

sveilc hann. pessi

Låtra-Clemens sagSi at peir hefåi fracktat 8 undir

austrenda Gunbjarnareyja
,

en ekki yfirséS stærS

peirra, ok seinast heféu peir me§ II båta farit at skeri

nokkru, ok lilaéit båtinn annan meS geirfugl, en

annar båturinn lagfti inn lvognokkurn; vildu [å

land 9
til fugla, en på var vogrinn fulir me<$[porsk;

*) Jiessi_, dette Latrum, tilfoier^QS* 2)sumar, en Sommer, 769«*

3) flakka, 769^; f’rækta, 769c. *) udelades a/7G8 o. jl, 5
) hiis-

mn, Huse, 709«; husunum, Husene, 769^. 6
) ijavllum, Fjeldene

,

759/;.
7
)
saaledes rettet ;

skrives allevegne i Texten tryggrofi.

n
)
fræklaS, 769c. 9

)
inn

; 768«*

i
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Dette Capitel folger i Original - Haandskriftet ,
saayel

som og i de dermed jævnforte Exemplarer
,

lige efter det

korte Uddrag om Østmaendenes Ophold paa Gunbjornsoerne,

meddeelt af os herovenfor S. 108; (da vort paafolgende 4de

Stykke om Bjorn Jorsalsfarers Landgang paa Gunbjorns-

skjærene, var meddeelt ovenfor af Bjorn Johnsen i hans

Beretninger om det egentlige Gronland).

Nu levende Mænds Fortællinger om det, som ved-

kommer Gunnbjornsskjærene.

En Mand lied Clemens, boende paaLatrum i Adel-

vigen 1
,
nu for halvtredsindstyve Aar siden. Denne

Clemens eiede den nævnte Gaard, var en velha-

vende Bonde, dannes og sanddru. Han udsattes

for Øvrighedspersoners 2 Forfølgelse, og undløb

derfor ved at gaae ombord paa et Skib, tilhorende

de Engelske
,
som stedse drive og flakke omkring

i de Farvande; da havde Engelsmændene ikke

endnu hort op med deres Angel fangst fra Baade^.

Han had dem om at sætte ham i Land den (samme)

Sommer, men de andre, hans Uvenner, skulde dog

troe at han var seilet bort. Derfor opholdt han

sig i et Huus til Fjelds, da hans Tjenestekarl Tliord,

der siden blev kaldet Forræderen
,
foyraadte ham.

Denne saakaldte Latra-Clemens sagde : at de havde

seilet op under den ostlige Ende afGunbjornsoerne,

men ikke kunnet oversee deres Storrelse (Udstræk-

ning)
;

tilsidst toge de til et Skjær med to Baade.

Den ene blev fuldladet med den saakaldte Brille-

fugl 4
;
den anden gik ind i en Vig

;
Mandskabet vilde

gaae i Land for at fange Fugle, men mærkede at
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peir festu Latinn, a megan peir LIogu liann 1 meg
fisk, einasta til Irasagna

,
par upp ur vog'inum.

par var Clemens meg
,
(sem til) gamans farit hafåi

a Latinn meg peim, ok saggi nægtar veigislcap ok
grasgæSi fra pessum eyjum

,
sem Jo ekki af sa 2

utan sker ok eygi Lolma 3
.

Hannes Elas 4 Let kaupmagr 1 Isafirgi. Hann
dreif 1 Laf par, som opt kann ske. Hann saggist

Lafa siglt meg eylandi einu i poku ok seg stora

skreigarhlaga furganliga meg sjoarsigunni
,
en por-

at ekki skipsLatinn upp at senda a landit, pvi folk

Lcfgi i liopum verit.

Næsta margar frasagnir ok merki eru sonn
ok visstil 3

,
at GunnLjarnareyjar eru til

,
ok sjast,

1 Leztu sjoarsyn, ur hellugati egr skarSi einu; su
hella er uppreist af fyrri monnum a sjoarfjalli pvi

er Ritur lieitir, ok liggr vig IsafjarSarmynni
,
fyrir

austan
;
par er ok fuglherg 6

. Clemens liafgi sagt,

at af pvi fjalli liefgi uppi vakat, svo sem altunna at

sj.-i, fra eyjar endanum 7
,

par sem peir voru, en
miklu meira af landinu.

Su er meining margra manna
,

at Engelsker
menn muni peim pingat fly tja alla naugsyn, sem par
hyggja. Hafa menn ok ség, at pangat i hafit hefir

') dette ''%(i '‘gtig af 768 o.jl; 115 l,ar vel Ordet forsk,
men det er, veel en Feiltagelse, igjen overstrøget, og Resten saa-
ledes udeladt, ligesom og det hele i 769b. sjå, 768 ; maashee
rigtigst

:

sem Ja ekki al’ sja sa, da man dog ei saae fra Soen af.
*) lUhdlma, 768, 769c, <) i 769a har staaet Elasson, men son
tr 5É7W<? “dstrdget . *) udstrøget i 769*. 6

) fuglbjorg, 768 o. fJ.
7
) endunum, 768, 769*.

\
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Vigen var fuld af Torsk. De g jorde Baaden fast,

medens de ladede den fuld med Fisk, blot for en

Proves Skyld 5
,
op af den samme Vig. Clemens var

selv tilstede, da han for Morskabs Skyld havde ta-

get med dem paa Baaden
,
og fortalte at der gaves

Overflod af Fangst og godt Græs paa disse Oer,

skjont de (fra Soen af) kun syntes at bestaae af

Skjær og ode Holme 6
.

Hannes Elas 7 hed en Kjobmand paalsefjord.

Han drev der fra Land ud i Havet, som tit kan

liændes. Han fortalte: at han havde, i taaget Veir,

seilet langs med Kysten af et Oland, og seet for-

underlig store Stakke af torrede Fiske paa Strand-

breden, men ikke tordet sende Baaden til Land,

da Folk samledes der i hobeviis.

Heel mange sandfærdige og visse Fortællinger

og Ivjendetegn haves derpaa at Gunbjornsoerne

ere til, og sees, naar Luften er allerklarest
,

fra et

Klippehul eller Kloft; den Flise, som har dette

Hul, er opreist af de Gamle s paa det Bjerg ved

Soen, som kaldes Ritur, og ligger ved Isefjordens

Gab, mod Osten; der er og et Fuglebjerg 0
. Cle-

mens havde sagt, at fra den Ende af Oerne, hvor

de opholdt sig, havde de kunnet see Toppen af

samme Bjerg, som om den var af en Tondes Stor-

relse, men meget mere af selve Landet 1 °.

Det er mange Mænds Mening at de Engelske

hifore de Folk, som boe der, alle Nodvendigheds-
vare • man har og seet at sildig ud paa Sommeren,
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siglt stort skip, seint a sumri, ok aldre meira til

sézt. Er ok Jvi siSr hafis at ottast, sem liSr a

sumar, ok kemr i Augusti manaS. Engelsker

verSa hérum Jrisaga e§r meir; Jo liafa Jeir nftkkrir

latizt 1 segja 1 trunaéi
,

at einn engelskr lierramaSr

lieffii eyjarnar meS allra stærstu leynd, ok væri svo

til sett at folkit skyldi taka Ja alla, sem Jar kæmu,
ok Jat gæti viS raSit, svo enginn kæmist brot, fra

at segja, Jvi Jeir segja Jetta bczta plats
,
ok vilja

gjarnan halda, meSan geta 2
.

A noréanvcrSu Englandi segja nu menn: at

einn rikismaSr 3
liafi III stor skip uti til Græn-

lands, ok komi jafnan full lxeim; en Jaftan fra hon-

um er engin onnur sigling hingat i sjo. pvi eru

Jat Jeirra gatur at eitt Jeirra skipa fari Jangat i

Gunnbjarnareyjar. Likindin sjast Jau, at Jangat

i attina livcrfr stort skip. Sa skipherra engelskr

er nu ny dauSr, sem alltiS hafSi fracktat sitt skip, ok

aldrei gengit 4 lengr enn a 7 eSr 8 dogum, en

aftrir nentu 5 aldrei 0 Jangat eptir honum 7 at fara.

Sira Olafr Halldorsson sålugi, nu um arit i

sinni si'Sustu siglingu, sagSist liafa se8 eyjar Jessar;

sem aflétti Joku, ok Jeir voru langt fra komnir

vestr um, sau Jeir land hak ser, ok vatnafti yfir

i morgum sto'Sum, en Danskir Jrættu vift hann

at 8 væri VestfirSir, Jar til byrti Jokuna af Vest-

*) 769^ till. atla at, som om de agtede at aabenbare o. s. v

.

2
) her ophore de ældste Blade af 115 ; for Resten lægges 768 til

Grund. 3
) nu, till. 769b. *) udelades af 115 og 769b. 5

) nenna,

(præsens) 115. °) udelades af 115*
7

)
2 769 han /ceses hann, d. c.

efter hans Rod; ligesaa H5. 8 )|>at, till. 769&, 115.
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har et stort Skib pleiet at sætte sin Kaas til den

Kant af Havet, hvilket man (i samme Aar) aldrig

har seet siden. Tillige behover man desmindre at

frygte for Havisen, som det lakker mere ud paa

Sommeren og August Maaned er begyndt 11
. En-

ge]smændene have herom tre forskjellige Beret-

ninger, eller endog flere; dog have nogle af dem
ladet som om de i al Fortrolighed aabenbarede, at

en engelsk Herre var i Besiddelse af Oerne, og at

de Foranstaltninger vare gjorte, at Indvaanerne

skulde anholde alle dem, som kom dertil, og som
de kunde faae Bugt med, paa det ingen kunde

komme bort og fortælle noget derfra, thi de sige

at der er den bedste (Handels)plads, og ville gjerne

beholde den, saalænge det er mueligt12 .

Folk fortælle nu, at i det nordlige England13

udreder en rig Mand tre store Skibe til Gronland,

som stedse komme fuldladede hjem, men fraham er

deringen videre Skibsfart y
til disse (nordlige) Far-

vande. Derfor er-det deres Gisning, at eet af disse

Skibe gaaer did til Gunbjornsoerne. Den Sandsyn-

lighedsgrund haves derfor, at mod den Kant, hvor
ĉ e %ge, plpier (aarlig) et stort Skib at gaae af

Syne. Den engelske Skibsforer er nylig dod, som
stedse der havde faaet Last til sit Skib og aldrig

gjort en længere Reise (fra Hoiden af Island dertil)

end 6 til 8 Dage, men andre havde ikke Driftighed
til at seile derhen efter ham.

Præsten salig Hr. Olaf Haldorsen14 sagde, at

Grønlands historiske Mindesmærker, 1 Biml.
(
9
)
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fjarSa fjollum, en livorki liaiui né Jbcir vissu a$r,

livar Gunnbjarnareyjar lau, fyrr enn til lands kornn,

ok Islenzkir viftkonnuSust. Of langt er at klifa uiiiO

ræSur ok frasagnir um Gunnbjarnareyjar, utan pær

liggja par at sonnu.

ANMÆRKNINGER.
‘) Adelvigen er et lille Boigdelag ved en Vig af samme

Navn, som skjærer sig ind i den vestlige Landtunge afHorn-

strandene, den Egn i det nordvestlige Island, hvor Erik

den Rode, .Grønlands Opdager
,
sandsynligvis hlev opdra-

get, og hvor lian forst boede, indtil han flyttede til den syd-

vestlige Deel af Landet.
2
) Sandsynligst Sysselmandens, der tit i forrige Tider

kaldtes <valdsmaSr (saaledesNr. 768 og de øvrige d. e. Magt-

haver, Øvrighedsperson). Jfr. ovenfor S. 120. Hans Magt

var i de Tider (det 16de Aårhundrede) hartad despotisk, da

Kongens Lehnsmand over Island, som da i Almindelighed kun

besdgle Sonderlandet (især Besscsted og Landsthinget) i den

bedste Sommertid, var Sysselmandens eneste Overøvrighed

og aldrig salte sin Fod i hine fjerne, næsten ufremkomme-

lige og tyndt beboede Bjergegne.

) Saavel Engelske som især de tilsidst mere privile-

gerede Tydske dreve Handel og Fiskefangst paa Island i de

Tider (samt lige til 1602) da Handelen forst, med Eneret

til dens Forelse, blev af Kongen overdraget et dansk Han-

dels-Compagnie mod visse Afgifter til Kongens Casse. Den

herommeldte Angelfangst (168afor%

) bestaaer egentlig i Bru-

gen af et Slags Liner, kaldede paa Island lo5 (loSit•), hvor-

til mange Angle eller Fiskerkroge ere fastgjorte, og som læg-

ges i Soen, ligesom Garn, indtil de igjen optages efter no-

gen Tids Forlob med de saaledes fangede Fiske.

*) Isl. 'geirfugl* a^ca "impennis Linnæi.

) Eller, lige efter Ordene : blot for siden at kunne for-

tælle derom.
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lian, for faa Aar siden
,
paa sin sidste Udenlands-

SeiJads, havde seel disse Oer
;

i det Taagen opkla-

redes, da de (fra Island) vare komne langt mod
Vesten, saae de Land bag* ved sig, hvorover Van-

det syntes at dyde paa mange Steder; de Danske

sagde ham imod og paastode at det horte til Vest-

fjordenes Kyster, indtil Taagen drev bort fra de

vestfjordske Fjelde, men hverken han eller de vid-

ste forhen, hvor Gunbjornsoer laae, forend de kom
til (vort) Land og Islænderne gjenerindrede sig dem.

Det vilde blive for vidtløftigt at gjentage alle Sagn

,
og Fortællinger om Gunbjornsoerne; kun er det

vist at de ligge der15 .
^

’’) Det lader til at vor Forfatter har taget Hensyn til

disse Øer og deres Herligheder, naar han, paa et andet Sted

(i Fortalen til sine Islandske Annaler /. c. S. 8) saaledes kla-

ger over den da (1646) i Landet bestaaende, særdeles tryk-

kende Monopol - Handel : f< J^cr erum innihyrg'Sir se/n fé i

sjåfarholmum , ok cigi svo mikill sktpagdrigr, at geti kannaS

eyjar fiær til matfåriga er kringum landit liggja > pcss står

komizt til annara pjoSlanda j ser næringar at leita” cl. e.

4tVi ere her saa indelukkede som Faar paa en lille Holm,
og have ikke engang Fartoier til at kunne undersøge de

Øer, som give Fodemidler af sig, og ligge omkring (i Nær-
heden af) Landet, endmindre drage til andre store Lande,

for at sdge Næring.”
7
) Af Varianterne sees det at en Afskrift forhen har

kaldet ham Elasson. Torfæus kalder ham (i det han hen-

viser til vor Forfatter) Eliassen eller Eliassohn (Johanneni

Elias filiumf Ellers har han, ligesaalidet som vi, vidst

noget om denne Mand eller det Tidsrum, hvori han
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opholdt sig paa Island. Sandsynligviis har han været en

Tydsker fra Hansestæderne, og levet sidst i deres islandske

Handelsperiode (henved 1600). Torfæus har og her af-

benyttet et Exemplar, der indeholdt mere end vore
,

i det

han siger at bemeldte Kjobmand og har fortalt at have paa

den samme Kyst seet Steenhytter til Fiskenes Torring, Salt-

ning eller Bevaring (saxea conditoria

)

formodentlig de i

Norge saakaldte Hjcldc, Isl. hjallar .

8
) Uden Tvivl som et Udlukssted eller Somærke, lige-

som de af dem i Gronland opreiste Yarder, hvorved tildeels

Stene med gamle Rune-Indskrifter ere fundne
;
herom komme

vi nærmere til at handle i Værkets tredie Bind.

9
) Saaledes kalder man i Island hoie og steile Klippe-

vægge, med smaae Afsatser og Fordybninger, hvori Sofug-

lene bygge deres Reder
,
som dog plyndres af forvovne

Fuglejægere, i det de dræbe Fuglene eller borttage Æggene

o. s. v. Det herommeldte Ritur udgjor egentlig den yderste

hoie Pynt af en Fjeldstrækning, kaldet Gronnelid (Grccna-

fdifijj som er 3| Miil lang og meget steil, samt ligger paa

den nordlige Side af lsefjords-Dybct og adskiller det fra

Adelvigs-Bugten. Jfr, Anm. 1. Pynten kaldes ogsaa Rita-

nupr, Paa den og en Klippe tæt derunder
,
kaldet Stapi

,

fanges mange Sofugle. See 01. Olavius OeconomiskeReise

gjennem Island I, 39. Paa det nyeste fra det Kgl. Danske

Sokort - Archiv udgivne Kort over Kysten fra Sneefjelds-

Jdkel til Cap Nord kaldes Pynten Ritur Huk
, og sees der

tydelig at være det længst mod Vesten liggende Forbjerg

paa den Kant af Isefjords-Egnen. Paa Hendersons Kort

sees ikke dette Navn, men derimod, tæt ved Pynten, Selvog.

1U
) Hvad denne Beretning angaaer, da er det heel

mærkeligt , at de tre Øer
,
som Graah troer at have seet

1829, netop synes at udgjore den ostligste Ende af den Da-

nellske Gruppe, og ligge omtrentlig paa Ritur- Huks Brede.

Da Afstanden mellem Islands og Øster-Gronlands Kyster og
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Øer paa dette StrSg endnu ikke har kunnet ndiagtig bestem-

mes, maa det vel overlades til Fremtidens Undersøgelser at

afgjore, hvorvidt den Fjeldtop og hoie Land, som Clemens

kunde see fra de af ham omtalte Øer, har været Ritur-Huk

eller Latrabjerget (som nærmere omhandles i det næstføl-

gende Afsnit), — for ei at omtale Mueligheden deraf, at

sammentrykte Haviis-Masser, seete langt borte, af ham og

andre kunne være hievne antagne for virkelige Landtoninger.

Vor Clemens ommeldes ellers kortelig af Torfæus (Gronl.

S. 6-7

)

og af Espolin (Islands Arbækr Vj31-o2) som begge

henføre hans Reise til de formeentlige Gunbjornsskjær til

Aaret 1580
\
efter vor Formening maa den snarere have gaaet

for sig i eet afAarene fra 1586 til 1596
;
jfr. ovenfor S. 112 o.f.

1

1

) Det har dog undertiden, men kunsjelden, været

Tilfældet, at den i enkelte Aaringer (eller Aarrækker) fra

Polaregnene og Grønlands Kyster til Island drivende Haviis

ikke har forladt dettes Kyster for den saakaldte Hoveddag

(fiofuSdag) d.c. 29de August (hvis Tidspunkt dog efter den

julianske i Forfatterens Dage brugte Calcnder vilde svare

til den 17de is. M.). Denne Driviis og de faste, udenfor

Øster-Grønland liggende Masser af denne Art, ere nu, og have

i nogle Aarhundreder været den vigtigste Hindring for So-

farten i de grønlandske,— tiideels endog undertiden (som

f. Ex. nu i Aar, 1832) i de islandske— Farvande.

1

2

) Denne Beretning klinger vel noget fabelagtig, men

den samme Beskyldning har man allerede i den graa Old-

tid fremført mod Phænicierne
,

og selv i de nyeste Tider

mod det Engelske Hudsonsbay Compagnie o. fl. Overho-

vedet svarer den til Monopolsystemets Grundsætninger, der

paa den Tid, som nysommeldt, ogsaa vare gjeldende for Is-

land. Naar Forfatteren udtrykker sig saa
,

at en vis En-

gelsmand sagdes at have Øerne eller være i Besiddelse af

dem, menes uden Tvivl derved lians Enehandel sammesteds.)

eller dens factiske Besiddelse.'
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1

3

) Af et Exemplar af Grønlands -Annaler
,

hvilket vi

nu ikke have ved Haanden, liar jeg, Finn Magnussen, for-

hen udtegnet Stedets Navn, som ikke findes i de af os nu

for denne Udgave benyttede. Der stod nemlig: iJoruminni,

formodentlig meente Bjorii Johnsen ved dette gamle Navn

Staden Yarmouthj der dog i fordums Dage af Skandinaverne

ogsaa kaldtes Jdrnamo5a\ muelig har han tænkt paa York,

uden da at erindre dens rette oldnordiske Navn Jorvik.

1

4

) Denne Olaf Haldorsen modtog Præstekaldet Stad

i Steingrimsfjorden (i Strande-Svssel) i Aavet 1598. Hans

Dddsaar er os ubekjendt.

1

5

) Det er besynderligt at Arngrim Johnsen, ganske i

Modsætning tiiBjdrn Johnsens Idee, paa den selvsamme Tid,

forestillede sig Gunnbjarnarsker som en enkelt meget lille

og stedse ubeboet 0 eller Holm
,
liggende Norden for Is-

land. ,<A Gunnbernonc insula perqUam exigua, in prospeclu

Islanchæ boveam versus, semper
,
quod sciam, deserta, Gunii-

bjar n ar Skeer vocata est/
J Specim . Island, p. oA. I sin

Grocnlandia , 2 Cap., antager lian Gunbjdriisskjærene dog,

ved at berette deres Opdagelse, for smaae Øer i lishavet,

liggende mod Nordvest eller Yest fra Island og ikke langt

fra det. („Gunberno . . . . nautico vitæ generi adduelus, in

mare glaciale dclatus cstj reperitque insulas j non proculj ut

fertur, alatcrc Islandiæ, quod voro vel circio (vento præcipue

expomtur , abjacentes
,

quibus de suo nomine fedt (nornen)

G u ti 71 bja rn a rske r. Insulas enini minut as nostra lingua
sker nuncupat”). Vi vide dog nu, af Worms Epistler

I, 97, at dette Arngrims Skrift, hvilket vi og af Crpnogæa
see at have været bestemt til Udgivelse, allerede var skre-

vet 1622. Det er dog siden ikke udkommet i Originalen,

men kun i Sysselmand Einar Ejolfsens islandske Oversæt-

telse, trykt og udkommet i Skalholt paa Island under Ti-

tel af Grænlands Saga 4.
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D) BERETNINGER OM DE SAAKALDTE KROSSEYJAR
ELLER KORSØER I NÆRHEDEN AF ØSTGRØNLAND.

Da Korsoerne, Kvosseyjar eller og i Enkelttallet Krosscy,

betragtes i de gamle Kildeskrifter, som lienhorende til Gron-

laiid, ville de Stykker, hvori disse Øer nævnes, blive ind-

rykkede senere i dette Værk
,
paa vedkommende Steder,

I

nemlig i Uddragene af Middelalderens Annaler og i Ivar

Bardsons, kaldet Beres, Beskrivelse over det gamle Gron-

land. Vi bemærke kun her forelobig, at de gamle is-

landske Annaler udtrykkelig sige : at Asmund Kastanraste

i Aaret 1189 kom til Bredefjorden paa Island fra Grøn-

land og Korsoerne (Krosseyjum), selv 14de, paa et Skib,

som næsten var sammenfoiet med Træsdm allene, og til-

deels sammenbundet med Dyre-Sener (eller fine og stærke

Skindremme); efter enkelte Exemplarer skal han og paa

Reisen have anlobet de saakaldte Finboder (Finnstiifiir).

— Mange Islændere, tildeels af anseete Familier, indski-

bede sig, efter Sturlunga, med ham i det næste Aar (1190,

formodentlig til Norge) men Skibet forliste ganske med

dets hele Besætning.— I Ivar Bardsons Grønlands Beskri-

velse omtales derimod (efter de Oversættelser vi nu have)

kun en enkelt 0 af saadant Navn nemlig Korso (Krosscy),

som tilhørende Garde Domkirke, skjdnt den lader til at

have da været for det meste ubeboet, men benyttet til

almindelig Jagt efter hvide Bjorne, med Biskoppens Til-

ladelse.
tk
Siden", hedder det endvidere,

kk
er der intet osten

længere, det man kan see, uden Is og Snee, baade til Lands

og Vands." Nogle Exemplarer sige at Øen er stor, men

alle ere enige i at kalde den nærmeste, noget længere

mod Vesten, men (som det synes) ved Fastlandet liggende

Havn Fimbuder, vistnok Annalernes ovenmeldte Finnbufiir,
\ |

FinstiiSir eller Finboder, saa at de her synes at stemme

overeens med Beskrivelsen og saaledes bekræfte dens op-
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rindelige Authentie, samt tillige give os Underretning om
Stedets i de nyere Afskrifter saa aldeles forkvaklede Navn 1

.

A f Ivar Bardsons Beretning er det indlysende, at den store

Korso (Krossejr) eller vel rettere en Gruppe af Navnet Kross-

cjrjar eller Korselerne horte til Gronlands eller dets Bispe-

stols ostligsto Besiddelser % men synes mest at have været

hesdgt for Jagtens, og især Bjornefangstens Skyld. Ivar

maatte vide god Besked om sligt, da han havde været
Garde Bispestols Porstander eller Por valter, og havde maa-
skee selv været næsten paa alle de af ham nævnte Ste-

der. Det er Skade at han ikke melder os, om denne 0 (eller

Øer) var langt fra Land eller ikke
\
kun kunne vi slutte os

I il, at den var langt fra Østerbygden, idethan omtaler

Berefjorden som en isoleret
,
langt ostligere liggende Fjord

*) Torfæus liar, desværre! kim havt en slet Papirs-Afskrift
af Ivar Keres islandske Gronlands -Beskrivelse

j
formodentlig

har den tillige været næsten nlæselig, især for Torfæus, der al-

lerede var en (henved 70 Aar) gammel Mand, da han skrev
sin Groenlandia antiqua. Hans Afskrift har (1. c. S.44) Funk-
abudir. Funld er ikke til i Irlandsk (hverken som Fællesnavn eller

Egennavn). Her nærme nogle af de danske Oversættelser sig

mere til det rigtige. Estrups Udgave liar saaledes Fimbuder.
Lyscliander i sin Gronlands Kronikc kalder det Fréndbuder,
VVolf i sin Norrigia illustrata Frendbider. Eggers (Piisafhand-

ling om det gamle Gronland) Fimbudr, efter AM. 777«. AtStedet
virkelig havde Navn efter en vis Finn , som tillige meentes
at være en Finn eller Finlap af Herkomst, bliver os Iidist

sandsynligt al den norske Historie, som her synes at ojilyse
Beskrivelsen, der udleder Stedets Navn af en Smaasvend, vist-
nok den bekjendte lille Finn (Finnr Jitli), som skal være druk-
net der i Olaf den Helliges Tid. Dog — da dette synes at ved-
komme Gronlands fastland maae vi opsætte vore Understfgel-
ser herom til eet af de folgendc Bind.

?

) Saaledes have og Domkirkerne i Island fordum erhvervet
sig lignende Herligheder og Rettigheder i Landets længst bort-
hggende, tildeels 6de eller næsten 6de Egne, f. Ex. Hornstrandene.
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—
* osten for den (hvor langt, meldes ikke) Fjorden Ollum

lengrej længere borte Finbuder, hvilke tre ei meldes at være

beboede af Folk, og allerlængst borte, hvor idel Is og Snee

begynde, hin betydelige Korso. Fra den og dens Nabolag

synes da de store livide Bjorne tildeels at komme, som af

og til have gjæstet Island, bragte til den nordlige og vest-

lige Kyst ved den grbnlandske Driviis. En saadan blev

dræbt der i Skagefjorden af Bonden Ketil Ingemundsen (vor

Forfatters, Bjorji Johnsens, Morfader) 1518, efter at den

havde ombragt 7 eller 8 Mennesker (see lians store trykte

Annaler I, 84-88). At Finbuder ogsaa have ligget langt fra

Gronlands Østerbygd, synes endvidere at fremlyse deraf, at

Middelalderens Annaler antegne det som en Mærkværdig-

hed: at Asmund Kastanraste, selv Gronlands Indvaaner,

som sidst kom fra Korsderne, tillige havde anlobet Fin-

boder (FinnsbuSir

Biskop Theodorus Thorlacius nævner vel ikke Stedet i

sin
.latinske Groenlandiæ^ descriptioj (1668) som kun er til i

Haandskrift, men derimod paa det dermed folgende og et

andet storre af ham udarbeidet Kort, hvorpaa han skriver

det meget rigtig FinnbicSir. (Paa Torfæus’s Udgave af del;

samme mindre Kort hedder det Finbader, formodentlig ved

Kobberstikkerens Feil for Finboder, da Navnenes Skrive-

maade derpaa overhoved er lempet efter det Danske). Saa

rigtigt som dette er
,
saa heldig forekommer han os at liave

været i Stedets geographiske Bestemmelse, i det han sætter

det paa den dstgrdnlandske Kyst
,
mellem 65 og 66°; paa

Torfæus’s Copie sættes det urigtigen meget nordligere, lige-

som og paa hans eget Kort, under Navn afFunkabuSirj som
dog kun er en Fordreielse afFinnsbliSir; paa det sidstmeldte

Kort sees der uden for en stor 0 ,
som af Torfæus kaldes

Ransey
J afandre (som hari bemærker : aliis) Drangcj

,
som dog

neppelaae paa det Sted. AfhansSkriftS.44 see vi, at han i

sit islandske Exemplar af Ivar Beres Beskrivelse har læst
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tlens Navn som Rascy , men vi formode at det der har væ-

ret sitrevet utydelig for Kvossey (eller Krosey), og saaledes

(ligesom FunkcibiiSirJ blevet urigtig læst og atter feilagtig

afsltrevet. Virltelig have vi ovenfor seet af de gamle Efter-

retninger at Finboder ligge i Nærheden af Korsderne — og

de nyere Sagn om disse synes tillige at beltræfte det. Bjdrn

Johnsen har indrommet dem et eget Capitel i sine Grdn-

lands Annaler, hvorhos han dog endvidere tilfoier adsltilligt,

skjont for det meste mindre mærkværdigt, om andre Øer

i Havet mellem Island og Gronland. 'Vi meddele saaledes

denne hans Beretning, mest efter Haandskriftet A.M. 768,4,

jævnfort med de dvrige ovenfor S. 84-85 opregnede, tillige-

Um Krosseyjar vcstr

.

Krosseyjar vita menn ok at em, ok pvi svo kall-

aSar, atpær allra stærstu fjorår1 eyjar skuli i kross-

form liggja, sfåan liinar smærri 2 allt umkrihg ,
ok

skyldi vera meShaum bjorgum, fugli pakin 3
,

i moti

vestri ok utnorfcri, ok par aSdjupt nog 4 ok gott

fyrir oli skip inn i eyjarnar at leggja; en allt i moti

SuSrinu ok svo BreiSafirSi skal vera utgrynni ok

brimsamt meSsmaum, morgum okmjoum [osum

ok 6 sundum. Dl ur pessum sundum liofSu Eng-

elskir annalaS a8 peir hefSu [inntekiS abatinn 6 fljot-

andifu gladlin, nu fyrir fam arum, sem utfallsstraumr

rak ok dreif ut ur peim eyjasundum 7
.

pann dun

sogftust peir hafa framflutt (i) fullum sekkjum, til

teikns, hvor nægS par er af fugli.

*) I>rjar, fre > 769^ cy 115 .
2
) sraåar, smaae

,
M, 769^,

115. 3
)

rettere faktar. 4
) rnjog, M. 5

) till. af M, 769h 115.

6
)

meftlekift a batum, i!/; mefctekift a batinn, 769&« 7
) sundum,

M, 769^, 115.
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med en ililte gammel Afskrift, som uden Tvivl liar fulgt en

meget ældre, nu tilhorende een af os, lier betegnet med M,

med tilfdiet Oversættelse og Anmærkninger
,
samt et Slut-

ningstillæg, hvori vi suge at udvikle Grundene for den vor

Mening : at Krosseyjar eller Korsoerne egentlig er et Navn,

som de skandinaviske Grønlændere, efter deres Nedsættelse

i Colonien, og maaskee efter Christendommens Indforelse i

Landet, have tillagt: enten den hele Øgruppe som ellers

kaldes Gunbjornsskjær, eller og en vis Deel eller Klynge af

samme, —
- samt at begge Navne paa en lignende Maade ere

bLevne forvirrede og sammenblandede i de nyere af vor For-

fatter samlede Beretninger.

Om de mod Vesten liggende Korsoer.

•Man veed og at korsoerne ere til, som kaldes saa-

ledcs fordi at de allerstørste fire af dem skulle ligge

i Korsform 1 og dernæst de mindre rundt omkring
dem. De skulle være besatte med lidie Klippc-

fijerge, som ere bedækkede af Fugle, mod Vest

og Nordvest; der skal og Havet være meget dybt,

tæt ved Landet, saa at alle Skibe lettelig der kunne
seile ind mellem Gerne; men mod Sonden og paa

den Kant, som vender mod Bredeljorden
,

skal

Kysten være omgiven af Grunde i Soen og af Bræn-

dinger, som bryde paa mange smaae og smalle Ud-
lob og Sunde. Engclsmændene liave berettet at

de Ilave nu for faa Aar siden opfanget, paa Baade,

flydende Fuglediiun, der bortskylledes afSirommen,

som gik ud fraLandet, og drev saaledes ud af disse

Sunde. De foregave, at de havde medbragt fulde

Sække af denne Duun, for at vise, hvor storOverflo-

dighed af Fugle der var paa hine Oer.
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Sannorfti: mafcr einn islenzkr i manna minnum,

sem Jar haféi a land komit meS Engelskum, sag8-

isl hafa séS Jar lival å fjoru ok fyrir laungu rekinn,

skorpinn utan, ok hvitan af fugladriti, hvar af bæSi

hann ok Engelskir 1 dæmdu, at Jar mundi enginn

menskr maSr bua. En opt ok osjaldan, Ja sja

menn til Jessara eyja, ok vita at Jær eru til ok

liggja vestr 1 hafit undan Latrabjargi e$r å svig vift

Patreksfjarftar 2 okTalknafjarSarminni; liafSi 3 Egg-

ert forSum viljaS eigna ser Jær, fra Jeim sem

Ja vildu Jar byggja e$r uppsigla, afjviatsæist

til Jeirra [af Latrabjargi4
,

en hann haféi Ja aSr

yfirkomizt RauSasands eignir 5
. Opt er umrædt at

byggja Jær, Jo undan hafi dregizt. Danskr skip-

herra, nu 1 Rifl
,

segist vel af Jessum eyjum vita,

ok hafa Jær ålengSar séS, eigi allnær, né svo a

land komiS hafi.

Skipit fra Eyrarbakkanum Jottist ok finna land-

korn [vera til asyndar 6 undan Reykjanesi i hafit,

nu fyri fam arum, ok reiknuSu Ja sjos lengS ei

allmikla. Svo segja oss ok Engelskir at allt i fra

Jeirri hafsbrun, undan Reykjanesi, ok fra Geirfugla-

skeri ok fra djupara Helguskeri, ok vestr hartnær

at Krosseyjum ,
standi fuglaberg stor upp ur haf-

inu, hlaSin me8 stilufugl, er nokkrir kalla hafsulu

Enskir, M* 2
) saaledes rigtig 769c ; Parcxfjarfcar, Jiar er, urigtig,

115 o,Ji,
3
)
hafi, andre .

4
) afla Ira bjargi, M, fordi manfra Bjerget—

d. c . Latrabjerg — kunde see den til dem horende Fangst d. e4

Fafigst- eller Fiskc-Pladse. s
) saaledes 769bt c> H5; de ov-

rige cign. 6
) saalcdes M; vænt asyndar, smukt ellergodt afUd-

seende, de ovrige .
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En sanddru Islænder, livem Folk, som endnu leve,

kunne erindre,og* som havde gaaet der i Land medEn-

gelsmændene, fortalte, at han der havde seet en Hval-

fisk, opdreven paa Strandhreden for lang Tid siden,

som udvendig var hleven skrumpen samt ganske hvid

afFugleskarn, hvorafbaade han og Engelsmændene

formodede, at ingen egentlige Mennesker 2 beboede

disse Oer. Men ofte og usjelden seerman disse Oer,

og veed at de ere til, samt ligge vester paa i Havet, lige

for Latra-Bjerget 3 eller skraas over fordet, mod Pa-

triksfjordens og Talknafjordens Munding. I for-

dums Dage havde Eggert villet tilegne sig dem, fra

dem som agtede at beboe eller opseile dem, fordi man
kunde oine dem fra Latrabjerget, men da havde han

for nylig erhvervet Rodesands Eiendomme. Man
raadslaaer tit om at nedsætte sig der, endskjont det

immer gaaer i Langdrag. En dansk Skipper, som nu
opholder sig i Revet (i Sneefjeldsnæs Syssel), fortæl-

ler at han veed god Besked om disse Oer, og har seet

dem i en Frastand, men at han dog ikke har været ret

nær ved dem eller gaaet der i Land.

Mandskabet paa det Skib, som aarlig opseiler
••

Orebak, foregav at have, nu for faa Aar siden, opdaget

en O,i Retningen afReikesnes, ude i Havet, ikke meget

•langt fra Landet 4
. Det fortælle ogsaaEngelsmæn-

(lene,at lige fra den Havrand, der gaaer fra Reikesnes-

set og Geirfugleskjæret og fra det længere ude i Soen

liggende Helguskjær 5 samt fremdeles mod Vesten,

næsten lige til Korsoerne, staae steile Bjerge (eller

Klipper) op afHavet, bedækkede med Sofugle, afden
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eSi* skinnermi, ok J>ar a millum eyjar sundrlaus*

ar, ok II 1 af peim skulu liggja [undan Snæfeils-

jokli 2
siiftrvert, ok langt sund nokkuSå milli, po ekki

betrennlialf rnila 3
. pessi hringr hlaupa4 ok grynn-

mga skal lielzt vera su liafsbrun nær i miftju milli

landanna Grænlands ok Islands, jm peir liafa oft-

ast syn 5 stundum fugl eSr lival af Islandi, einkum

Snæfellsjokli; en livcrfi jætta ok beri ]ba nokkuS

frekar vestr, J>a sja jpeir til Grænlands jokuls
;

liér

um er margt rædt.

*) udelades af 769b, 2
) Snælellsjolml

, 769&. 3
) vika. Uge

d. e . Soes, M, 769b, 4
) saaledes M

, 769^ > 115; klympa, 768;

Ulimpa, 7690 ,
c. 5

)
st?5, M.

ANMÆRKNINGER.

‘) Paa den af det geographiske Selskab i Paris udgivne

Copie af Graalis Kort synes nogle af de ovenmeldte 1829

opdagede Øer at ligge i Form af et Kors.

2
) Egentlige Mennesker (efter Ordet menneskelige Men-

nesker, Jiumani homin.es) see vi af andre Steder hos Bjorn

Johnsen og flere, at de civiliserede Europæere ere hievne

kaldte, i Modsætning til de vilde Eskimoer, som i den gamle

gronlandske Colonies sidste Periode ere bievne kaldte troli

eller Trolde.

3
)
Latrabjerget kaldes af de Danske i Almindelighed

Fuglebjerget samt endvidere Staalbjerg Huk. Det er egent-

lig el hoit, steilt og langt Klippebjerg mod det aabneHav,

pasf Bardestranden i Island. Tæt derved ligger Rodesand,

(Rau8isåndr)j Fødestedet for den forommeldte Rolf
,
som

opsøgte Gunbjornsskjærene og opholdt sig der' en Vinter

over. Vor Beretning omtaler en vis Eggert, som efter at

være kommen i Besiddelse af Rodesand, paastod Eiendoms-

rettighed til de ubeboede Korsoer (Krosseyjar), hvilke han
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Art, som af nogle kaldes Hav - Sula G
,
samt derimel-

lem adsplittede Oer, hvoraf to skulle ligge mod
Sonden fra Sneefjeldsjokelen, med et Sund imellem

dog ei længere end enhalvSomiil. Denne Række af

Strommc og Grunde skal mest udgjore den Hav-

rand, som ligger næsten midt imellem Landene,

Gronland og Island, thi de Sofarende have ofte, i

disse Egne, seet foruden Fugle og Hvalfiske Islands

Kyster, især Sneefjelds Jokelen, men naar sligt for-

svinder, og de komme noget længere mod Vesten,

da oine de Gronlands Jokel (eller Isbjerg); her-

om tales meget 7
.

troede at luinne benytte, da de laae ligeover for hans om-

meldte Eiendom. Denne Mand er uden Tvivl Eggert Han-

nessen (eller Hansen) en Son af Hannes Eggertsen, som fra

1515 eller 1517 af i nogle Aar var Kongens Hovedsmand
(Lchns- eller Befalingsmand) over Island. Selv forestod

Laugmand Eggert Hannessen 1 553 det samme lioie Embede
eller Forlehning, og det er vel mueligt, skjdnt Sagnet op-

giver en anden Grund derfor, at ban i den Egenskab
,
paa

Kongens Vegne, har villet vindicere sig Enerettigheden til

at. opseile og benytte Korsoerne, som da synes at have været

hjendte eller besdgte af de Sdfarende.
4
) Den ommeldte Beretning af de Skibsfolk som fore

paa Ørebak (Eyrarbakki) i Island om en ellers ubekjendt 0,
soni de havde seet foran Geirfugleskjærene, der ligge i en

Kække ud fra Reikesnæs paa Østsiden af Faxebugtens Ind-

idb, kan vel være rigtig, da slige Øer paa det Strdg tiere

Vl(les at være opkomne, men igjen sjunkne, ved vulkanske

Bevægelser i Havbunden. Saaledes opkom der en 0 iAaret
178o, af benved en Miils Omkreds, men var allerede sjun-

ken i næste Aar, da den skulde .tages i Besiddelse i Kongen
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af Danmarks Navn under Navn af Nyo. Farlige Grunde

blive gjerne tilbage somLevninger af slige forsvundne Smaa-

lande. I Foraaret 1830 saae man fra det sydlige Island

Rdgstotter om Dagen, men lidblus om Natten, ude i Havet,

paa det selvsamme Strog. Dog bar man, saavidt det endnu

er bekjendt, ikke erfaret, at nogen ny 0 eller Skjær der

ved den Ledighed er opkommet. Paa Bellins Kort over

Nordhavet, ved Kerguelen de Tremarecs Sdreise, aflægges

virkelig
,
mod Sonden fra Reikesnæs, omtrent 30 Mile fra

Landet, en 0, som angives at være seet 1713 og 1734.
5

) Formodentlig den nu paa Sokortene saakaldte Grena-

deer-Hue.

6
) Sofuglen hafsula kaldes paa Dansk Skindærme, og-

saa hvid Pelikan, samt af Sdfolkene Jan van Gent. Den er

Linnées Pelecanus hassanus.

7
) Meget fabelagtig klinger den herommeldte engelske

Skipperefterretning om et Slags Række af stede Havklipper

m. m. der skulde strække sig fra Geirfugleskjærene, mod
Vesten, til henimod de ovenmeldte Korsoer. Muelig er den

dog en Misforstaaelse af dem som horte Beretningen
,
der

maaskee skulde forstaaes saaledes : at denne Række af Klip-

per eller Banker maatte især soges Vesten for Geirfugleskjæ-

rene o. s. v. eller lige over for dem. Af samme Art synes

og den fra Udlandet nedstammende Beretning om Frisland

i det Atlantiske Hav at være. Forfatteren (Bjorn Johnsen)

taler nemlig saaledes derom: ftNu er pa'd eitt land i sufir-

hafi fra Islandi er siglingamenn halla Frisland , paS ottast

basSiEnshir oh Franskir ad sumra manna sogn
,
pvi parfjarar

inni ohunnug skip, en folk ok fe er allt tekiS af landsmonn-

iim ; peirhafa aungva sigling dSra . Sumir kalia pettaVillu-

land j en sunur imåtmæla . paruppd kann ck aungvån viss-

an dom gefa d. e. uEndnu er der et Land sonder paa

fra Island, i Havet, hvilke de Sofarende kalde Frisland.

Baade Engclsmænd og Franskmænd ere bange derfor, efter
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nogle Mænds Udsagn; at fremmede Skibe drive der paa
Strand, men at deres Besætning og Gods falde i Indbygger-

nes Hænder: de have ingen anden Seilads. Nogle haide

dette et forvildende (eller falsht Land
,

(en Variant har

:

Villi-Skotland d. e. det falshe Skotland), men andre benægte
(alt dette). Derom han jeg ihhe afgive nogen paalidclig

Bedommelse.” Dette saahaldte Frisland forehommer vel

forst i Brodrene Zenos Reiseberetninger
, hvori deres Be-

givenheder der og Tog derfra heel vidtldftig fortælles.

Sandsynligst have de deri ommeldte italienshe Sdfarere været
paa Færderne, og af FcerSisland dannet Frisland. Den Deel
af denne Bog, som omhandler Grdnland og dets Nabolande,
samt meddeler et for det 14de eller 15de Aarhundrede hoist

mærhværdigt Kort derover, vil senere blive meddeelt Læ-
serne af nærværende Værk

,
hvorfor vi her ei opholde os

længer ved denne Gjenstand. Forelobigen bemærlie vi hun
at nogle ere af den Mening at Zenos Frisland er blevet be-
gravet af Havet ved vulhanshe Bevægelser eller en stor

Oversvommelse og at Grundene deraf virhelig ere til; de
findes og tegnede paa gamle Soliort under Navn af det

sjunhne Frisland eller Land van Bus , hvilket sidste dog
snarere, efter Wormshjolds Betænkning, maa sdges ved
Amerikas Kyster

,
som liggende sonden for Island. Gron-

landsfarere og Islandsfarere tale og endnu om farlige Grunde
og Brændinger paa det selvsamme Strog.

1 det vi vende tilbage til Øerne ved Gronlands Øst-
kyst ville vi slutteligen bemærke, hvorledes de anfores paa
de mærkværdigste ældre og nyere Soliort. Det er vel blot

grundet paa de af os her ovenfor omhandlede Underretnin-

ger, at Biskop Theodorus Thorlacius
,

i sit store, det Kgl.

Sokort-Archiv tilhorende, men aldrig udgivne
, Kort over

Grdnland og de tilgrændsende Have og Lande, anlægger
Gunbjbrns Skjær eller Øer (en stor og en mindre) omtrent

livoniands historiske Mindesmærker, t Bind. f1(V\
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20 Miil vesten for Patriksfjorden
,
og noget nærmere Is-

land end Gronland, samt Korsoerne (Krosscjjar), noget syd-

ligere og ostligcre, omtrent udfor Flatd Handelssted i Bre-

defjorden. Paa dette Kort vises de som fire, der tilsammen

danne en Korsform. Et mindre Kort af samme Forfatter,

tegnet 1668, viser Gunbjornsskjær paa samme Strdg, men

nærmere mod Grdnland, hvorimod Korsderne slet ikke sees

dcrpaa. Torfæus's Udgave deraf sætter dem noget sydli-

gere. John Gudmundsens og Fleres Kort fra det 17deAar-

hundrede, ere kuns grundede paa blotte Conjecturer, og det

samme kan man vel sige om det tegnede Kort af Bussæus,

1733, hvorpaa Gunbjdrns Øér vises, 6 i Tallet, midt imel-

lem Blaasærk paa Øster-Grdnland og Sneefjeld$jokelen paa

Island. Torfæus havde, i sit 1706 udgivne Kort, givet dem

den samme Beliggenhed, men hos ham ere de kun to i Tal-

let. Synderlig nok betegnes de, som det synes, noget rig-

ligere (skjont uden Navns Angivelse) paa Guilielm Jansons

Kort over de nordiske Lande, udgiveti Amsterdam 1606,

thi der aflægges en temmelig lang 0 (formodentlig isteden

for en Øklynge) under den ostgrdnlandske Kyst, lige over-

for Latrabjerget (Fuglebjerget eller Staalhukken paa Island).

De afBrodrene Zeni angivne Stedsnavne for Øster-Grdnland

ere ellers her anbragte paa dets Kyststrækning, men paa

deres Kort (1380) sees mange flere Øer langs med den;

dog tillige paa samme Sted en Gruppe af tre Øér, længer

ude fra Landet end de dvrige. I denne Post stemmer S.San-

sons Kort (Paris, 1686) overeens med Jansons. Det ældste

af de endnu tildeels i Brug værende hollandske Sdkort

over Grdnland, som skulle være forfattede af Laurenz Fey-

ker Haan under Navn af Gerhard van Keuler, fordobble

Gunbjornsskjær, i det de sætte Øer af lignende Navn vesten

for Boliingarvik paa Island, og tillige en Fiskebank, kaldet

Gombarschaar , med 25 Favnes dybt Vand, 20 Miil vesten

for Sneefjeldsjokel. Til Slutning anfdre vi Eggert Olaf-



OM KORSØERNE. 147

sens og Bjarne Povelsens Ord
,

i deres Reise gjennem Is-

land (I, 376) ved Beskrivelsen over Vestfjordene : øøerne

ere her mangfoldige. Ude i Havet
,

i Vest eller Nordvest

fra Island, 12 til 13 islandske Mile eller Uger Soes, skal

ligge nogle Øer, som kaldes Korsoer; dog haves endnu intet

Beviis for dette, uden allene det almindelige gamle og nye

Sagn. Om Gunnbjarnarsker haves mere Vished: thi Land-

nama Saga bevidner, at Gunbjorn Ulfson fandt fSrst, saavel

Gronland som denne 0, samt tillige at nogle Mænd ere si-

den reiste didhen
,

sidst i Hedenskabets Tid
,
fra Borgar-

fjord, vester paa Island. De bleve der en Vinter og komme
saa igjen. Øen skal ligge i Nordvest fra Island

,
20 til 30

Mile derfra.” Den her angivne Distance af Korsoerne fra

Islands Kyst kan ikke være rigtig. Noget rimeligere er

derimod den af Gunbjdrnsskjærene
, som da uden al Tvivl

maatte ligge i Nærheden af den gronlaiidske Kyst, thi efter

al Sandsynlighed er Afstanden mellem Islands nordvestlig-

ste forbjerg og den nordligste mod Østen fremragende

eller omboiede Kyst af Øster - Gronland ,
hvortil Cajiitain-

Liéutenant Graah liar fremtrængt paa lians hoist mærkvær-
dige Reise, ikke meget betydelig.

En stor Deel af det ovenstaaende er i forste Udkast

skrevet af os forend Graahs Kort over de af ham bereiste

og opdagede Kyststrækninger af Øster - Gronland bleve os

eller Publicum bekjendte. En Copie deraf blev (med en

dertil horende Beretning) den 26de October 1830 af Hans

Kongelige Hoihed Prinds Christian Frederik til Danmark,

Videnskabernes oplioiede Ynder og Beskytter, meddeelt

Præsidenten for det Geographiske Selskab i Paris Hr. Jo-

Hiard og publiceret i den af samme udgivne Bulletin de la

Société de 'Géographie* Nr. 91, i November s. A. En litho-

grapheret Gjenpart af dette Kort har Udgiveren af Kjoben-

havnsposten, Commerce-Secretair A. P. Liunge, ladet folgc

med samme Blad Nr. 115 for 17de Mai 1831.

(10 *)
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Ved at kaste et Blik paa dette Kort med Hensyn til

hine oldnordiske og islandske Beretninger om Gunbjorns

Skjær og Korsoer, samt disse sidstes troværdigste Angivel-

ser om deres Beliggenhed finder man virkelig to betydelige

og fremfor andre udmærkede Øgrupper (som dog i visse

Maader kunne siges at være forenede) under Grdnland,

længer ude i Havet end alle ovrige, netop paa det for

hine angivne Strog. Af de Øer, som allerede fdrst (i

nyere Tider) saaes af Danell 1652, kaldede af ham Hvid-

solen og mastelust Skib, ere de stdrste tre i Tallet, og

udgjdre en Gruppe for sig selv samt ligge fra 65° 30'

til 40' nordlig Brede. De ligge altsaa ligeoverfor Latra-

bjerget, Fuglebjerget eller Staalbjerg-Huk
,
og det Rode-

sand
,

hvor Gunbjornsskjærenes fdrste islandske Besoger

Rolf Thorbjdrnsdn var fodt og bosat, ligesom og den Eg-

gert Hannessen, som i det 16de Aarhundrede skal have

paastaaet Eiendomsretten over Korsderne, fordi disse laae

ligeover for hans Eiendom Latrabjerget og kunde sees

fra dets hdieste Sindse i klart Veir. Dette sidste kan

vel med Grund paatvivles, men derimod neppe den An-

givelse af Bjdrn Johnsen, at saadanne virkelig tit vare

seete af Sdfolk fra Islands Vesterland, liggende ligeover

for Latrabjerget eller (rettere vel: tildeels) noget shraaes

derfor, ligefor Mundingen af den Bugt, som deler sig til

Patriks- og Talknafjordene. Efter det nyeste Sokort over

Island, grundet paa de bedste Opmaalinger, udgivet fra

det Kgl. Sdkort-Archiv 1826 (ligesom og efter Hendersons

og flere) ligger Latrabjerget paa 65° 30', men Indlobet

til Patriksfjorden paa 65° 40' n. Br.
.
paa hvilket selv-

samme Strog de Danellske Øer ligge. Ingen Tvivl kan

da næres derom, at disse vare de Øer, som i det 16de

Aarhundrede tit saaes af islandske Sdfolk noiagtig i den

selvsamme Retning og hvilke den mægtige Eggert Han-

nessen da vilde tilegne sig enten som Eier af Rodesand
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eller som Kongens Lehnsmand over Island, i hvilken Hen-

seende han forbod andre Islændere eller Sofarende overho-

ved at opseile dem eller tage dem i Besiddelse.

De paa Graahs Kort, norden for de Danellskc, anlagte

6 eller 7 Øer synes at udgjore en egen Gruppe, som paa

den ovenmcldte publicerede Copie have Form af etAndreas-

Kors. Muelig har dette i Fortiden givet Anledning til Nav-

net Korsoer. Heraf kunde man ledes til at mene, at denne

Gruppe da udgjorde de saakaldte Krosseyjar^ men at de bvrige

nærliggende især kaldtes Gunnbjarnarsker , — endskjont vi

erc tilboieligst til at troe at begge Øgrupper under eet, som

virkelig udgjore en særegen stor Øklynge, der i det mindste

naaer, mod Nordost, til 66° 5 til 10 ‘
n. Br., ere i gamle

Dage tilsammen forst kaldt Gunnbjarnarsker og siden Kros.

s

-

eyjar. Dog synes de i Bjorn Einarsens Tid (det 14de Aar-

hundrede) at være bievne af ham betegnede med det forste

Navn, thi han angiver de storste blandt dem for at være 5,

foruden andre mindre, og dette svarer ganske til Graahs

Afbildning af den hele Ræk læ. — Muelig ere nogle af dem

bievne, ligesom det allerede i det 10de Aarhundrede skulde

have været Tilfældet fra Island, befolkede med Forviste

eller Flygtninge fra Gronland, som tildeels ernærede sig af

allehaande Vrag, og ikke vare at stole paa for de faa Frem-

mede
,
som ankom dertil. Af Ivårs Beretning er det ikke

tydeligt om Bjornejagten paa Korsoerne udovedes af Folk,

som boede der, eller af andre, sont ankom dertil. Dog er

det i alle Tilfælde sandsynligt
,

at nogen boede paa Øen,

som havde Tilsyn med Biskoppens Rettigheder eller Ind-

tægter deraf. Herom have vi dog nu ingen ndiere Kund-

skab, formedelst Mangel paa authentiske Documenter.
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in. OM ARE MARSØN,
SAMT HANS SEJLADS TIL AMERIKA OG HANS FASTE OPHOLD

SAMMESTEDS.

]3isse Efterretninger om en islandsk Høvding i det 10de

Aarhundre, forst bosat paa Reikliole paa Reikjanæssef

(ved Bredefjordsbugtcn) i det nuværende Bardestrands Sys-

sel, Islands Vester-Amt, som menes at have endt sine Dage i

Amerika eller i al Fald paa een af det Atlantiske Havs storre

mod Vesten liggende Øer, der da maatte regnes til det saa-

kaldte Vestindien
,
ere tagne af Landndma

>
jævnfort med

Hauksbok og Melcibuk m. 11. I Anmærkningerne ville vi til-

forn alle de Oplysninger og Grunde
,
som bringe os til at

byide den Mening: at det nævnte Land, hvortil Are Mar-

son efter Islandsfareres og hans fornemme drkenoiske Slægt-

ningers o. fl. Beretninger blev forslaaet, maa sdges paa

Amerikas Fastland. Nogle mene nemlig at Talen egentlig

her er om een af de Azoriske Øer. Allerede de gamle Navne

modsige denne Sætning, som vel forst er faldet Schoiiing

ind (i hans Norske Historie III, 409), dog kun under den

Forudsætning: „at disse Øer ved Jordskjælv og Oversvøm-

melser senere have lidt et betydeligt Tab; — men" tillægger

han strax efter, wdet er rimeligst, det vise alle Omstændig-
heder, at omtalte Land har været et Stykke af Nordamerika,

hvilket Land ingen med Foie kan nægte de Norske eller Is-

landske Æren for at have, efter at de i Forveien havde fun-

det Grønland, fdrst blandt Europæerne, opdaget, længe

forend Spanierne kom didhen."

Det er besynderligt at Torfæus i sin store HistoriaNor-

vcgica II, ISO o. f.
,
h\ror han opregner de anseete Mænd,

som uddroge fraRogeland i Norge til det nyopdagede Land,

som afRogelænderen Floke blev givet Navn afIsland, for at

bosætte sig der, ikke omtaler UlfSkjalge, som der blev Stam-

fader til den mærkelige Mand Are Marson, der forst af alle

nu bekjendte Europæere har betraadt den nye Verdens Jord-
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bund, og der endt sine Dage i lioi Anseelse blandt de Ind-

lodte. Da han i sit Fodeland’.Island med Rette blev an-

seet for een af dets ypperste, forstandigste og bedste Høv-

dinger, hvorfor Folkesagnet endog var nær ved at tillægge

ham en overmenneskelig Herkomst (fra de gode Alfer) er

det troligt, at han alt i hine fjerne Tider har virket paa

en lignende Maade i Amerika blandt dets vilde Indvaanere,

og der muelig udstroet noget af den Sæd til aandelig og

pliysisk Cultur, hvis Spor man der endnu blandt hine Abo-

rigines seer eller skimter. Derimod har den samme lærde

Forfatter ommeldt vor Ave i sin Historia Vinlandiæ antiquæ

,

scu partis Anicricæ septcntrionalis. Havn. 17OSj 8j i hvis

Fortale, jævnfort med S. 69 ,
han soger at vise

,
at Chri-

stendommen i hans Dage er bleven udbredt blandt de Ame-

rikanske Folkeslag (jfr. herefter Anm. 4). Derimod har

Schroter i sin ellers velskrevne Afhandling
: uOm Skandi-

navernes fordne upptacktsresar till Nordamerika", iSvea II,

197 glemt at erindre Are Marson som Amerikas ældste Op-

dager og Indvaaner, at sige af vor Menneskestamme.

Det følgende er taget afLandnamas ældste Text, efter

al Sandsynlighed forst fort i Pennen af Are Thorgilsson

Frode lienved Aarene 1120-1122 (see ovenfor S. 12-14, 18-

19, 24-26, 58-60). Vi have gjort os megen Umage for at

udforske den Tid, hvorpaa Are Marsdn levede
,
men hvil-

ken Torfæus ingensteds bestemmer ,
hvorimod han endog

sees at feile i Udviklingen af Ares Slægtregister, hvoraf

man ellers nogenledes kunde udlede hans Tidsalder. Vi

have da fundet i Kristni-Saga 1ste Cap. (nyere Udgave S. 6)

at Are Marson nævnes allerførst blandt Islands Vesterparts

ypperste Hovdinge?, paa den Tid da Christendommen forst

forkyndtes i Landet ved Biskop Frederik og Thorvald Ko-

dranson, hvilket vi med historisk Vished vide er skeet i

Aaret 981. Af Sandsynligheds - Grunde slutte vi os til, at

vor Are er fodt henved 940, er bleven gift med Thorkatla

é
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960, at deres ældste Son Thorgils er fodt 961
,
men de to

andre, Gndleif og Illuge, imellem 962 og 981. Efterat

Are
,
paa lians Udenlandsreise

,
var forsvunden

,
og uden

Tvivl ansaaes for dod
, har Thorgils sat sig i Besiddelse af

Hovedgaarden Reikhole, som sin Fædrenearv; vi troe at

Ares Afreise allerede er sheet 982 (da han var henved 42

Aar gammel) samt at Thorgils har bosat sig og giftet sig

med sin forste Kone Grima Hallkelsdatter 1 983, da han var

22 Aar gammel. Vi udlede dette især deraf, at deres Dat-

ter Thuride (eller Thordise) blev gift med Hovdingen Stein-

dor paa Eyre, Snorre Godes beromte Samtidige, som vil

blive omtalt nærmere paa andre Steder af nærværende

Værk, og at deres Bryllup neppe kan ansættes senere end

til Aaret 1000. Deres Son Gunlaug ægtede den be-

hjendte Thuride Snorredatter
,
fra hvem Are Frode havde

en stor Deel af de ved ham optcgnede Beretninger. Den
her folgende Beretning viser bestemt at Are Marson for-

lod Island for bestandig, forend Christendommen blev ind-

fort der. Hans Son Gudleif var allerede en kjek Kjæmpe

997 og havde antaget Christendommen i Norge, da han det

Aar drog med Præsten Thangbrand til Island for at for-

kynde Christendommen, men sdgte dog selv mest at udbrede

den med Od og Eg. Af en stor Fare
,

hvori saaledes

begaaede Drab indviklede ham, udfriedes han paa Sonder-

landet ved Advarsel af en Mand
,
hvem han ikke kj endte,

men som lod ham vide: at han i den Henseende nod godt

deraf, at han var Brodér til Thorgils Areson paa Reikhole,

der da allerede synes i rum Tid at have havt sit Sæde der,

*) Bun var en Stister til Illuge Svarte, som allerede var gift

i Aaret 981. (See Eyrbyggja Saga S. 48. jævnftirt medZantf-
ji&ma 2 I\ 1ste Cap.'o. fl. St.). i

Landnama 2 Part, 22 Kap.

son Ilogna ens lmta [for af

Rogalandi fyrir ufri6 i Haraids hins harfagra til Is-
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som een af Landets mest beromte og almeenagtede Høv-

dinger.' (SeeNjalas 101-103 Cap.). Vi finde ellers (i Frag-

mentet af HeiSarviga-Saga) at Thorgils Areson havde mi-

stet sin forste Kone Grima i Aaret 1013, thi da giftede han

sig anden Gang paa Tveraa i Øfjorden paa Nordlandet, og

bidrog samme Aar til at forlige den vigtige Sag, der angik de

saahaldte Hededrab, begaaede paa enFjeldvei mellem Nord-

og Sonderlandet 1

;
da var han, efter vor Gisning, 42 Aar

gammel. 5 Aar derefter (1019) sendte han den fangne

norske Kong Rdrik (Hrærek der skulde have været bragt

til Gronland
,
men hvem han i det næstforegaaende Aar

havde modtaget, fra sig til Gudmund Ejolfson, kaldet den

Kige eller Mægtige, paa Nordlandet
,
efter Kong Olaf den

Helliges Foranstaltning. Hans senere Begivenheder kunne

vi nu ikke henfore til noget vist Aarstal
,
skjdnt han uden

Tvivl har levet en rum Tid derefter
,
men vi vide dog at

hans Datter Valgerde blev gift med Thorgils Gellerson,

og blev i dette Ægteskab Moder til den beromte Are Frode.

Thorgils's Broder, denne Ares Farbroder, Thorkel Geller-

son, er, efter hvad vi i Anm. 6 nærmere oplyse, uden Tvivl

den Mand, som ved at fortælle Are Marsons Hændelser

til sin Brodersøn, har reddet disse ældgamle Beretninger

om Amerikas Tilværelse og gjentagneBesdg af Europæerne

i det 10de Aarhundrede
,

for den læsende Efterverden.

Maaden, hvorpaa han er kommen til denne Kundskab, mel-

des i vor Text, og Omstændighederne derved forklares nær-

mere i den samme Anmærkning.

*) See Islendinga - Sogur (Kpmhofn , 1829) I, 271, 298 , 300,

301« (Ved en Feiltagelse i Registret antages den Thorgils Are-

son, som Landnamas fulgte Text ommelder, at være forskjellig

fra den, som forekommer i Hei&arpigasaga),

Landnama j nyeste Udgave S. 100-101.

Ulf den Skjæloiede, en Son af Hogne den Hvide,

drog ud af Roegland, for at undgaae Harald Haar-
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lands 1
,
ok nam [Reykjanes allt milli porskafjarSar

ok Hafrafells 2
. Hann atti Bjorgu

,
dottur Eyvind-

ar austmanns, systur Helga ens magra. peirra

son var Atli (enn) rauSi, er atti porkjorgu, systur 3

Steinolfs ens laga. peirra son var Mår å Holum 4
;

liann atti porkotlu, dottur Hergils hnapprass

5

.
peirra

son var Ari°
;
hann var8 sæliafi 7

til Hvitramanna-

lands
;
pat kalia sumir Irland e3 mikla

;
pat liggr-

vestr i haf nær Yinlandi 8 enu goSa. pat er kallat

VI dægra siglfng vestr fra Irlandi; paSan nå8i

Ari eigi a hrutt at fara°, ok var par sklrSr. pessa

sogu10 sagSi fyrst Hrafn Hlymreksfari 11
,

er lengi

liaffti verit i Hlymreki1

2

å Irlandi. Svo kva§ porkell

Gellisson13 segja fslendska menn, på er heyrt hofSu

frå14 segja13 porfinn jarl10 i Orkneyjum, at Ari

lieféi 1

7

kendr verit å Hvitramannalandi, ok næSi18

eigi hrutt at fara, en var par vel virSr. Ari atti

porgerSi
, dottur Alfs or10 Dolum. peirra [synir

voru 20 porgils ok Guftleifr ok Illugi. [pat er

Reyknesinga ætt 21
.

1

) dette tillægges af E, 2
) land a milli Bcrufjarftar ok porska-

fjarfcar, Kcikjanes allt, Landstrækningen mellem Brede/'jorden og

Torskefjorden, hele Reykenæs, E, 3
) dottur, Batter

, E, 4)Rcyk-
hdlum, det samme, S

,
Aa, R; Hdlum, H ; Rcikjahdlum

,
Ma .

5
) nappraz, C, °) E } I till, er Rciknesi'ngar eru fra komnir,

fra huem Reikjaneshoerne nedstamme .
7
) sæfari, Sofarende, C,

«) saaledes A, G, H, I, S, Aa, Kb
;
Vi'nlandinu, 1,E‘, Vindlandi;

C

;

Irlandi, B. 9
) koma, E. * °) fra pessu, C, E, S, A, F

, //, G, Ka
,

Kb, 1

J

) Iilunrekslari, G; Hlynrcksfari, E- Illimrcksfari
,
F,

Ka, Ma 1

2

) Hlymrcka, C, S, H ;
Hlinrek, E, A, Ka

;
Hlim-

reku j F ;
Illuprcka, G, 1

5

) saaledes vistnok rigtigB ; de bu-
rige Geitisson, kun G har Gectisson^ som lettelig kan uære feil-
aglig læst fra Gellisson, ,A

) udcl. af C og de fleste burige.
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fagers fjendtlige Efterstræbelser, til Island, og tog

hele Reikjariés, mellem Torskefjorderi og Hafrafell,

i Besiddelse. Han var gift med Bjorg, en Datter al

Eyvind Ostmand og Soster til Helge Magre 1
. De-

res Son var Atle den Rode, som ægtede Tliorbjorg,

Steinolf den Laves Soster 2
. Deres Son var Mar paa

Holuvn, som liavde Thorkatla, en Datter af liergils

Hnapprass, tilægte. Deres Son lied Are 3
. Han blev

forslaaet over Havet (afStorme) til Hvitramannaland,

som af dogie kaldes det store Irland. Det ligger

vester paa i Havet nærved Viinland det Gode. Det

siges, at man kan scile derhen i sex Dage 4
. Are kunde

ikke slippe tilbage derfra, og blev der dobt 5
. Det

fortaltes forst af Rafn Limeriksfarer ,
som længe

havde opholdt sig i Limerik paa Irland 6
. Tliorkel

Gellerson berettede og, at Islændere have for-

talt, efter hvad de havde bort Tliorfinn, Jarl al Or-

kenoerne, sige, at man havde (truffet og) kjendt Are

paa Hvitramannaland, hvorfra han ikke fik Lov til

at tage bort, men at han ellers nod megen Agtelse

der. Are var gift med Tliorgerde, en Datter afAlf i

Dalene 7
. Deres Sonner vareThorgils, Gudleif og Il-

hige 8
. Fra dem nedstammer Reikjanesbocrnes Slægt.

1 5
) udel. og af C. 1 6

)
saaledes flere ;**• udel. af Jl.

17
) halfti,

Ka o. fl.
1H

) tilf. de fleste i na«, B } E. ,9
) i, C, si, E y

E, //, Aa. 20
)
saaledes flere} son var, B} s. var, C, 8.

li
) kyn } C, J y /, 8, 11

,
C

;
udelades af F y

som indskyder

tilligemed E: porgils var taftir Ara ,
foftur Hallberu, mdftur

porgils, toftur Hallberu, nuiftur Iiaralds, toftur puriftar, indftur

Hallberu, er Markus pdrftarson alti. Dette er een af Melab to-

gens mange genealogiske Tillæg ,
som tilhore dens Forfatters

og Sturlungas sidste Bearbeiders Stamtavle } sce ovenfor 8. 32, 06.
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ANMÆRKNINGER.
') Ulf Skjalge (den skjældiede) nedstammede fra den

gamle Rogelandske Kongeslægt og Kong Hjorleif, bekjendl
af sine Forbindelser med Danmark m.m., Fader til den be-

*

Vomte Kong Alf eller Half, om hvem en særegen mærkvær-
dig Saga handler, udgivet alRafn i Fornaldar-Sogur Noifir-

landa og dette Værks danske Oversættelses 2den Deel. >

Det var da ikke at undres over at Ulf ei vilde bdie sin Nakke
under Erobreren Harald Haarfagers Trældomsaag, men og-
saa deifor især blev udsat for hans Forfolgclser. Dog var
Ulfs Frænde, Geirmund Heljarshinn, som havde store Be-
siddelser paa Rogeland, samt forte Kongetitel, skjont han
mest havde tilbragt sit Liv paa Vikingsfarten, Hovedaufo- *

rer for Toget. Ulfs Svigerfader, Eyvind Østmand (allerede

kaldet saaledes i Norge, fordi han kom fra Sverrig) var en
Son af en mægtig Herse i Gotland, og nedstammede paa
Mddrenesiden fra de gamle danske Konger. Han selv kom
til stor Anseelse j>aa Irland, hvor han fik Kong Kjarvals

Datter, Raforta
,

tilægte
,

samt udmærkede sig saavel der,

som i England, paa Hebriderne o. s. v. ved tappre Krigsbe-

drifter. Helge Magre var een afIslands mest beromteLand-
namsmænd. Ulf selv nævnes udtrykkelig i Landnama (2P.
33 C.) blandt de ypperste eller fornemste Landnamsmænd
paa Islands Vesterland. Torfæus (i Vinlandia p. 69) feiler

i at udgive Are Marson for Ulf Slijalges Sonneson, hvilket

vor her meddeelte Text berigtiger, tilligemed flere hertil

horende Slægtskabsforhold.
,

*) Steinolf den Lave var en Son af Rolf, Herse (eller

friherre) paa Agde, som udvandrede fra Norge i Ulf Skjal- 1

ges Selskab og af den samme Aarsag.
3
) Hergils var den fdrste Beboer afHergilso iBredefjord,

en Son af Landnamsmanden Thrand Smalbeen (,mjobeinn

)

paa Flato i samme Bugt, som og var dragen ud tilligemed

Geirmund, Ulf og Steinolf fra Norge. Flatd er senere ble-
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ren beromt ved et der stiftet Kloster, ved Affattelsen eller

Besiddelsen af den efter Øen opkaldte Codex
,

samt som

[.
en Havn, Fiskeplads og Ilandelssted. Gaarden Hole eller

(som nu almindelig) Reikhole (Reikliolar) , hvor Ilergilss

SvigersonMar boede, har fra Arilds Tid af været anseet for

een af de stdrste og bedste paa Island; den ligger paaReik-

\ jenæsset, en Landtunge, der, som ovenmeldt, toges i Be-

siddelse af Mars Farfader Ulf Skjalge, som derved stiftede

Reilænæsboernes Gode- eller Hdvdingddmme (Rcikncsinga

goSorfi), og det vedvarede til den islandske Fristats sidste

Tider; sec f. Ex. Sturlunga-Saga Jste Bog 13 Cap. (i det

Isl. Lit. Selsk. Udgave 1ste Parts 1ste Afdel. S. 19). Om
» Ulfs Sdnnesdn Mar og hans Kone Katla (efter en sædvanlig

Forkortelsesmaade afThorkatla) samt deres Son Are o. 11.

havdes længe i Island et ældgammelt og interessant Folke-

sagn, som er blevet bevaret til vore* Dage ved et temmelig

langt Digt (efter det saakaldte Fornkvæfialag eller gamle

Kvads Versemaal) kaldet Kotlu- drauinr eller Katlas Drom,

hvoraf adskillige, tildeels gamle Exemplarer, haves i den

Arnæmagnæanske Haandskriftsamling under Nr. 154, 8 (o.

11. St.). Nogle, selv tildeels meget lærde, Mænd (f. Ex. Hal-

dan Einarsen i hans Sciagraphia hist. lit. Island. S. 82) ud-

give den berygtede men af Naturen vel begavede og for sin

Stand kundskabsrige (samt derfor selv afOle Worm yndede)

Almuesmand John Gudmundsen (kaldet den Lærde eller Ma-

leren, molarij Forfatter til det af Torfæus under Nr. 3 pu-

\ blicerede Kort over det gamle Gronland m. m.), fodt hen-

ved 1574, for dette Kvads Forfatter, men ved dets noiag-

* tige Gjennemlæsning erfare vi, at Digteren hed Snæbjorn

(ligesom det og lieelt igjennem, ved Stiil ogSprog, viser sig at

være fra den sildigere Middelalder, d . e. det 13-15A'arh.). Der-

imod er det troeligt, om ikke vist, at John Gudmundsen, som i

sin Tid flakkede omkring paa hele Island, og udbredte alskens

Overtro, om Alfer eller Underjordiske m.m. hav forfattet det
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Tillæg, som nogle Exemplarer deraf have; det er nemlig

shrevet i polemisk Aand mod dem som nægte Alfernes Til-

værelse
,

laste eller Lande dem o. s. v. Sandsynligviis har
han da (fra Vesterlandet af, hvorfra han udvandrede) sogt

at gjore Digtet behjendt overalt, som Beviis for sin Læres
%

Sandhed, hvorfor han og er bleven anseet som dets Forfat-

ter eller Opdigter. Herved kunne vi ei længere opholde

os, men anfdre Kvadets Begyndelse til Pro ve:

Mår fie/ir lait

manna gofgastr,
nytr hdj3Lngi,

d Nesi Rcykja ;

hans fra ek kvinna

Katla héti\

sit var meitja gnd

manna storra .

d. e. Ypperst blandt Mænd
Gavn-stiftende Hovding

Mar har boet

paa Reikjenæs;

hort har jeg at Katla

kaldtes hans Hustru,

af fornem Æt
var den Kvinde. \

Medens Mar en Sommer reiste til Althinget (Islands al-

mindelige Thing), faldt Katla i en fast Sdvn, hvoraf hun ikke

kunde opvækkes forend efter 4 Dogn. Ved sin Hjemkomst
fandt han sin unge forhen muntre Kone henfalden til dyb

Tungsind. Da han udforskede Aarsagen dertil, aabenbarede

hun ham : at hendes tilsyneladende Sdvn kun havde været et
É

magisk Blændværk; imidlertid var hun bleven lokket til en

nærliggende, udvendig ringe, men indvendig prægtig Bopæl
for Alfer, hvor hun var bleven modtaget paa det herligste,

men Sonnen i Huset, Kar, var bleven dodelig syg af Kjær-

lighed til hende, samt at hun, ved Trylleriets Magt, havde

maattet hengive sig til hans Omfavnelser. Da hun dog si-

den paa ingen Maade var at formaae til at blive der og for-

lade godvillig sin Ægtemand, gav Kar hende Lov til at

vende tilbage, skjdnt han erklærede at han selv vilde tage

sin Dod derover, og gav hende kostbare Foræringer for

hende og deres tilkommende Son
,
som han bad raaatte kal-

des Are. Efter at have hort denne Fortælling af sin Ko-
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nes Mund, tilkjendegav Mar hende: at han fuldkommen

indsaae den Tvang hun havde vævet underkastet, og ingen-

lunde vilde tilregne hende dens Folger som nogen Brode.

I)a Katla kort for den næste Sommer fodte en Son, gav

Mar ham Navn af Kar. Et Aars Tid derefter fodte hun

en anden, som hun kaldte Are. Henved 6 Aar derefter,

da Mar en Dag i skjont Veir havde taget ud paa Soen, viste

Kars Moder, Alvor > sig for Katla, og lod hende vide: at

(den ældre) Kar var ddd, og at hun nu maatle bdde derfor,

enten derved, at hendes Mand den Dag skulde omkomme i

Havsnod, eller saaledes, at hun maatte udskjældes af sin

egen Son. Uden Betænkning valgte Katla det sidste. Ef-

ter Mars Hjemkomst fortalte hun ham det skete. Han ind-

bod da til et Gjæstebud sine 4 Svogre, Katlas Brddre, alle

Godordsmænd (goUorSsmemi) d. e. Hovdingbaarne eller

arveberettigede til Hdvdingdommer. Landnama nævner

kun Ingjald og Thoraren, som Sdnner af Hergils
,

anseete

Hænd, men Thorkatlas Brodre kunne dog gjerne have væ-

ret flere. I deres Nærværelse bad den lille Kar sin Moder

om at laane ham hendes kostbare Halssmykke til at lege

med, hvilket Ønske hun strax oy>fyldte. Derover blev den

yngre, Are, vred, skjeldte sin Broder ud for en Horesdn,

og lod ham vide, at kun han selv var den rette Arving til

Forældrenes Eiendele. Katla gik sorgfuld bort, og maatte

lægge sig til Sengs. Alt dette vakte stor Opsigt blandt

Gjæsterne; de sagde at et gammelt Rygte derved bekræf-

tedes, og svor, i Harme, at hævne denne Skjændsel paa de-

res Sosters Forforer. Mar fremforte Undskyldninger for

sin Kone, og formaaede hende til at fortælle de forommeldte

Begivenheder offentlig. Efterat have hort dem, frikjendte

Brodrene hende ganske. Siden satte Mar Drengen Kar til

Opdragelse paa Gaarden Rennudal
,
samt hjalp ham

,
da

han var voxen, til et godt Giftermaal, og understottede ham

med Penge. Kar blev en gammel Mand, og ansaaes for at
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have dybe Kundskaber, især om Havets Strømme og Stjer-

nernes Gang. Om hans Broder hedder det i nogle Exem-

1 andre siges endvidere Are at have været
kk
en sand Prydelse

for sin hele Slægt o. s. v. Bjorn Johnsen fra Skardsaa

har optaget et Udtog af det her ved os indrykhede Stykke af

Landnama i sine Grønlands Annaler (see ovenfor S. 79, 83)

i Parentheser underretter han kortelig Læserne om at hin

Thorkatla (eller Katla) var den Kone, om hvem Digtet

Kotludraumr handler, samt kalder vor Are en Son af Mar
eller Kar. Vi maae dog ei glemme at underrette vore Læ-
sere om, at Gaarden Reikholes Egn og Beliggenhed i gamle

Dage maatte give rig Næring for Overtroen om mægtige
Na tur-Aander i dens Nærhed. Tæt ved den ere nemlig
adskillige hede

, tildeels periodisk og efter visse Regler
sprudende Kilder

, varme Sundliedsbade o. s. v. Denne
underjordiske Varme menes af nogle at have bidraget der-

til, at Agerdyrkningen her fordum aldrig slog Feil
,

efter

Sturlungas Beretning (1ste Deel S. 23). Den danske Re-
gjering har forshjellige Gange havt i Sinde at anlægge der
et stort Saltværk ligt det, som dreves

,
i Mands Minde, for

en Tid lang paa Reihenæs i Isefjords-Syssel
, uden Hjelp af

Sol eller lid. (See Olafsens og Povelsens Reise gjennem Is-

land I, 382-85 samt Olavius oecon. Reise I, 29). Vissere

end de ovenanførte Folkesagn er den Beretning i Kristni-

Sagas 1ste Capitel, at Are Marson nævnes forst blandt .

plarer

:

ViarO Ari Marsson

mikill hdjfiingi

okfodur sinum likr

um flestar gjorfar ;

margt er manna

af mcetum komit

herma patfornar

fræSi-hækr.

\

Are Mars Son blev

en stor Hovding

og sin Fader lig

i det meste

;

fra den gjæve mange

Folk nedstamme,

det i gamle

Boger meldes.
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Vesterlandets ypperste Hovdinger ved Christendommens

forste Forkyndelse paa Island af Biskop Frederik og Thor-

vald Vidforle i Aaret 981 (see den Arnæmagn. Comm.
Kjobenh. Udg. 1773, 8, S. 6). 17 Aar derefter drog

hans Son Gudleif Areson af Reikhole omkring i Landet

med den krigerske Missionair, Præsten Thangbrand, (sidst

kommen fra Norge) samt hjalp ham til at ombringe Skjal-

dene Yeturlide og Thorvald Veile, som Hedendommens
ivrige Forsvarere (sammest. 8 Cap., S. 52-56). Jfr.For/i-

manna Sogur II , 202 (Lat. Overs. II
, 187) samt Njala

101 og 103 Cap. Gretters Saga ommelder Are Marson (i

29de Capitel) paa en noget utydelig Maade, Det synes

nemlig at berettes der, at han var den forste, som tog

Heikjanes i Besiddelse (Ara Mdfssonar, er nam Reikjanes) ;

men Faderen Mdr menes virkelig her, saa at det snarero

burde have været skrevet saaledes : Ara, sonar Mass (eller

Mars) O. s. y. (Sogupættir IslencUnga, Holutn ITRO, 4,
S. 1OR). Dog maa Beretningen kun forstaaes saaledes,

at Mar antoges for at være den forste Beboer, Op-
dyrker eller Opbygger af Reikhole, da hans Farfader,

Ulf Skjalge allerede havde taget hele Landstrækningen
Reikjanes, som ubeboet, i sin forste Besiddelse. Den rig-

tige Sammenhæng af disse Forhold angives i Fostbræfira-

Saga 1 Cap. (Kjdbenh. Udg. 1822, 8, S. 6). Endvidere

nævnes vor Are og hans Hustru Thorkatla som Reikenæs-

boernes Stamforældre i Laxdæla 6te Cap. (l. c. S. 12).

At Mar har været den forste Opbygger af Reikhole siges

ogsaa udtrykkelig i det ovenommeldte gamle Digt „Kat-

las Drom”, hvori det foregives at være skeet efter Al-

fernes Raad, i Nærheden af tvende Fugle-Tuer (fngls-

P&fur) maaskee de Hoie, hålar, hvoraf Gaarden har faaet

sit Navn. For siges Mar at have boet paa et andet Sted,

dog paa Reikenæsset,menpaa hin Side af en nærflydendeElv.

Crronlands historiske Mindesmærker. 1 Bind. ( | i )
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*.) Saalcclcs oversætter Torfæus i Fortalen tilVinlandia : sex

dierum navigationen skjont han S. 60 dog sætter: tridui na-

vigalionc. Vi mene og, at vore Forfædrc, i de ældste Tider,

i det mindste undertiden, ved dægr have forstaaet det

danske Dogn, svenske Dygn, skjonf det tilsidst liar faaet

den udelukkende Betydning af et halvt isteden for et heelt

Dugn. Saaledes forklare og Lcxicographerne det fremmede

Nfcthcmcron snart ved 12, snart ved 24 Timer. Her (og

i liere gamle Cursbcrcgningcr) mene vi at dægr maa over-

sættes ved Dogn. Vi see at liere lærde Islændere for-

hen have hyldet denne vor Mening. Torfæus findes ellers

at have oversat paa begge Maader, f. Ex. i Grocnlandia

p. 64, 67, jfr. Theod. Thorlacius om disse afvigende For-

klaringer, sammesteds S. 68-69. Den samme Forvirring

hersker i de danske, hertil horende Cursforskrifter. El-

lers er dægr taget for Dogn af Gudmund Magnæus, Gloss.

Edd, ant. 1,448 og i Pals biskups Saga 1. c. S. 181. Thor-

kelin har meent at naar man i Fleertallet sagde dagur'j

betydede det Dogn, men dægr i Enkelttallet et halvt.

Kristinrcttr hinn gamli i Glossariet (1776). Jfr. Finn Jolin-

sens Tractatus de noctis præ die prærogativa (1782) S. 169,

hvor han oversætter dægr ved heméronyetium
;

for denne

hans og vor Mening taler Sprogbrugen ved Ordet dægra-

mot

n

om Morgenen, da Dag og Nat modes, men ikke om
Aftenen. Derved antages, at Dognet begynder ved Dag-

bræluiingen, og ender med den paafolgende Nat. Om end

Ordet dægr ellers i Oldtiden i Almindelighed kan have

været brugt om Dag eller Nat (hver især), bor det dog,

naar det anvendes paa Curs eller Seilads, have den be-

stemte Betydning af et Dogn eller 24 Timer, thi saa længe
varer Dognet immer

, sitjont dægr som Dag eller Nat kun
to Gange om Aaret, ved Vaar- og Ildstjævnddgn, har den

bestemte Længde af 12 Timer* Vi bemærke endelig at

Schoning (i Norges Historie 1. 409) oversætter fra vor

/
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Text: ..sex Dages Seilads”, men Hans Finsen i den ældre

Khavnske Udgave af Landnama S. 133 sex nycthcineriorum .

5

) Hvitramannaland ommeldes i Thorfinn Karlsefnes Sa-

ga ved den Ledighed, at de Berelninger anfdres der, som

tvende unge Skrællinger (Eskimoer eller fod te Yilde), fan-

gede i Markland i Amerika, gave om de Egne: at Skrællin-

gernes Land, som stod under tvende Konger, grændsede til

et andet (paa Fastlandet), hvis Indbyggere pleiede at gaae i

hvide Klæder, at bære Faner (uden Tvivl i Krigstider) og

istemme lidie Skrig (eller Krigsraab). Sagasliriveren mener

at dette Land maatte være det saakaldte Hvitramannalandj

der saaledes maatte betyde de hvidklædte, ikke hvide,

Mæjids Land, eller det saakaldte store Irland. De hvide

Klædninger kunne enten have været af Dyreshind (Pelts-

verk eller hvidtede Huder) eller og -af Toier
,
enten som de

der ere fundne i ældgamle nordamerikanske Gravhuler,

eller ogsaa som Mexikancrnes Bomuldstdier. Faner vide

vi at de vilde Nordamerikanere (Irokeserne og andre) have

pleiet at fore foran deres Krigerllokke. Formodentlig meente

Nordboerne og, at det Land i Amerika, hvortil Bjorn Breid-

vikingakappe og senere Gudleif Gunldgsdn kom fra Island

paa en lignende Maade, var det selvsamme
,
da det fortæl-

les: at Ildvdingerne der lode Faner bæres foran deres

Flokke, og at de Indfodte talte der et Sprog, som mest

lignede det Irske (hvoraf man da vel har givet Landet det

andet ovenmeldte Navn af det store Irland). Disse Beret-

ninger blive nærmere meddeelte og drbftede længere hen i

denne Deel af det nærværende Værk. Da Talen her er om
et Land

,
der var stdrre end det europæiske Irland, men

som dog laae i Vest derfra, kan det ikke omtvivlcs at jo en

Deel af Amerikas Fastland menes her. Efter Beskrivelsen

maa det formodentlig have været en Egn i ee:i af de for-

enede! Nordamerikanske Staters Provindser, om hvis Belig-

or)

V
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genhed vi forbeholde os at handle noget nærmere i nær-

værende Værks 3die og sidste Bind
,
ved at sammenholde

denne Beretning med andre hertilhoren.de. Med Hensyn

til den Art afIrsk (eller et det lignende Sprog), som skulde

tales i disse Egne, fortjener det vistnok at bemærkes, at

forskjellige Britter, som forstode Vælsk eller Itymrisk (talt

i Wales) beslægtet med det Irske, siges i vore Dage at have

truffet Stammer af Vilde eller Indfodte af de oprindelige Be-

boere, i de fjernere Egne af de forenede Nordamerikanske Sta-

ter, som talte et Sprog der lignede det Vådske. Saaledes

meldte f.Ex. Tidenderne i Aaret 1820, at de fra Missisippi

indlobne Efterretninger bekræftede de ældre om Amerika-

nere af vælsk Herkomst paa Floden Missuris sydlige Bredder.

Disse eller andre lignende Stammer skulle ellers berette, at

deres Forfædre forhen havde boet paa det Atlantiske Havs

Kyster, men at de ved Europæernes Ankomst og overhaand-

tagende Mængde i det 15de eller 16de Aarhundrede, efter-

haanden havde trukket sig tilbage mod Vesten. Man har

ellers meent at disse Folk nedstammede fra de S71 Perso-

ner, hvilke Fyrsten af Nord -Wales, Madoc, Son af Owen
Gwineth, lod indskibe og bortfore, til de vestlige Farvande,

i Aaret 1170. — Da Nordboernes Bekjendtshab med disse

amerikanske Egne var meer end halvandet Aarhundrede

ældre, og de dog havde lagt Mærke til den der talte cel-

tiske Sprogart, raaa Grunden dertil stiges i en længere bort-

fjernet Oldtid. Det eneste Tvivlsmaal, som Landnamas

nærværende Beretning vækker mod Angivelsens Noiagtig-
/ > I

hed, er den Omstændighed, at der til det amerikanske Ir-

land kun var 6 dægra (halve eller hele Dogns) Seilads fra

det europæiske. Her gjætte vi at Landnamas Text er saaledes

forvandsket, at det Ord, som hos de nyere Afskrivere er blevet

til sexj oprindelig har været sextdn{l§), eller vel snarereTal-

lctXI forvansket til VI (som saarelet kunde skee); thi desværre

haves nu intet Blad tilbage af dette Sted i nogen gammel
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Membran-Original. Dog vide vi at det hele Gapitel forhen

har været indbefattet i den ældste oprindelige Landnama

(2?) ligesaavel som i Ilogsbogen (6), af hvilben sidste nogle

Pergamentsblade endnu ere tilbage i den Magnæanshe Sam-

ling; af begge haves dog, som ovenmeldt, Afskrifter

ved Præsten John Erlendsen
,

hvis Afcopiering ikke alle-

vegne erfares at have været den ndiagtigste eller paalide-

ligste. Saalédes synes han f. Ex. her, (i 2?), at have læst

Irland for Finland. I begge Udskrifter af Are Frodes Schedæ

sees han dog med fuldkommen tydelige Bogstaver at have

skrevet Finiandi. Efterretningen om AresDaab i det store

Irland er vistnok besynderlig; dog kan en Forvexling i

Sagnet med det europæiske Irland let have fundet Sted,

thi derfra synes Are, ligesom senere Gudleif Gunlogson,

at være gaaet ud paa denne sin Sdreise. Han var vel des-

uden allerede hjemme i Island bleven bekjendt med Chri-

stendommen, hvor hans Son og senere viste sig som- en alt-

for ivrig Tilhænger og Forsvarer af dens Lære, medens Lan-

dets fleste Indvaanere endnu bekjendte sig til Hedendom-

men. De Sagn
,
livorpaa nærværende Fortælling grunder

sig, bære ellers Vidne om, atNordmænd, Islændere eller Ir-

lændere (fra Limerik) eller og Sofarende fra Ørkenderne

have senere faret paa eller hændelsesviis besogt det store

Irland, hvor de gjenkjendte Are; var en Præst blandt dem

(som hyppig var Tilfældet i de Tider, da Geistlige og

dreve Sofart og Handel) kunde Arc have ladet sig ddbe

af ham. Torfæuss Mening i Fortalen til hans Fmlandia
,

at Are Marsdn er i Amerika bleven dobt af den fra Grori-

land didkomne Biskop John eller Johannes, synes at være

tilstrækkelig gjendreven af Finn Johnsen i Hist. eccl. Isl.

I? 87-89. Dog maae vi, paa den anden Side, ei ganske

oversee de mange især spanske og franske Efterretninger

og Gisninger om Spor af Christendommen blandt de gamle

amerikanske Folkeslag, f. Ex. i Florida og i det Mexikan-
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ske, af hvilke Europæerne maaskee allerede i Middelalderen

kunde have sluttet sig til, at en saadan Religion der var be-

kjendt. Vist er det overhoved at enhver, der blev optagen

i Amerikanernes Samfund
,

enten som voxen Stalhroder,

eller (dg især) som Hovding, maatte i Forveien underkaste

sig mange Ilaardfdrheds og Udholdenhedsprover, hvorved

han blev luttret (paa Islandsk skir'Si') og tilsidst indviet

1 il den nye Stand. Desuden havde de forsk jel lige Slags re-

ligiose Rensninger og Bade, som let kunde forvexles med
den christelige Daab.

6
) Om denne Rafn (Oddsdn) Limeriksfarer vide vi ikke

mere, undtagen det (af Landnamas 2 B. 21 Cap,) at han

var gift mdd en Vigdis, Datter afen Thoraren kaldet fils-

enm eller Elepliantpande
,

den beromte Ildvding Thord
Gellers Son. Dog kjende vi Rafns Slægtregister for saa-

vidt. han nedstammede fra Steinulf Lave paa Mddrenesiden,

og horte saaledes saayel til Are Marsons som Leif Eriksons

Frænder. Dette Slægtskab med Mænd, som havde besdgt

eller endog tilsidst taget stadigt Ophold i det fjerne, da

saa lidet bekjendte Amerika, har vel bidraget dertil, atforst

Rafn, men senere Are Frode har sdgt at udforske, bekjendt-

gjore og udbrede de Efterretninger, som kunde erholdes

derom. Af hans Stamtavle at domme
,
maa han have levet

idrst eller midt i det Ilte Aarhundrcde. Det er saaledes

tænkeligt, men neppc sandsynligt, at han er den samme
som Rafn den Rode, der fulgtes med Jarlen Sigurd fraØrken-
8erne til Irland, deeltog i Aaret J0J4 i det store Slag ved Du-
blin mod Kong Brian, liom der i Livsfare og allagde det Lofte
til Apostelen Peter

,
at han, livis lian slap derfra, tredie

Lang skulde besoge kam i Horn. (See Njalas 158de Cap.),
Ellers er det vist:, at denne vor Limeriksfarer er den samme
Rafn, der nævnes i Sturlunga - Sagas lsle Bogs 3 Cnpitcl

.(Udgaven S. 6) som Stamfader til Skard-Snorrc, fra hvem Is-

lands nu mest anseele Familier nedstamme.
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7

) I det vi forst bearbeidede dette Brudstykke afLandnama,

efter dens sidst trykte Text, nedskreve vi folgendo Anmærk-

ning til Navnet ((porkell Geitisson” lvis senere Deel vi formo-

dede maatte reise sig af en gammel feilagtig Læsning eller

Skrivning
: uTliorkel Geiterson var en bekjcndt Hovding, der

boede paa Krossavig i det nuværende Nordrc-Mule-Syssel paa

Islands Østerland. I Aarct 1019 finde vi at lian bar været i

fuld Virksomhed, og har vel levet adskillige Aar derefter.

JarlcnThorfinn den anden, som omtrent paa den Tid tiltraadte

Regjeringen over Ørkenderne, men noget for paa Katanes (nu

Cailhness) i Skotland, skjont en Deel af hine Øer allerede

da tilhdrte ham, maa være den, som menes her. Den

sidstnævnte Jarl var ellers i Slægtskab med Are Marsons

Alkom, da Jarlen Thorfinn den forste, hans Oldefader, havde

været gift med Grelod (eller Grelade) en Datter - Datter af

Thorstein Rod, i kort Tid herskende over en Deel af Skot-

land
,
men Are Marsdn var gift med hendes Modersbsters

(Thorhildes) Datter. Ellers forekommer det os ikke usand-

synligt, at den lille Skriverfeil her har indsneget sig, at eit

er bleven skrevet for cll (som meget let kunde skee ved feil-

agtig Læsning) og at porhell Geitisson saaledes burde læses

porhell Gcllisso/ij som levede paa samme Tid
,
men var da

i 7 sin blomstrende Ungdom. Han var nemlig en særdeles

videbegjerlig og sagnkyndig Mand, fra hvem Are Frode, ef-

ter forskjellige udtrykkelige Citationer, havde mange af sine

Beretninger. Da Landnama og er bygget paa Ares, ellers

tildeels tabte, Skrifter, vilde det,' hvis vor Gisning var rig-

tig, blive hdist sandsynligt
,

at denne hele Fortælling om

Are Marson skyldes hans egne Optegnelser. Vistnok maatte

Thorkel Gellerson ,
opdraget i Reikholes Nabolag og ned-

staramende fra Are
,

interessere sig mere for ham og hans

Begivenheder end den gamle Thorkel Geiterson, som boede

paa det fjerne Østerland. Uden Tvivl havde ogsaa Are Frode,

ligeledes nedstammende (iigesaayel som hans eget Navn) fra
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AreMarson, en Broderson, Nabo og Lærling afThorkel Gel-

lerson
, maattet finde Sagnet i sig selv meget mærkeligt.

1 ’

Delte vort Tvivlsmaal mod samtlige trykte Udgavers (uden

anfort Variant) antagneLæsemaade, bevægede os til al efter-
*

see de Arnæmagnæanske Haandskrifter afLandnama, og det

fandtes da, til vor store Forundring, atCodexZ?, hvis tabte

Pergaments-Original vi med P. E. Muller ogLandnamas se- l

nere Udgivere ansee for at være den ældste, med klare og ty-

deligeBogstaver har ,,Gellisson", men ingenlunde„Geitisson"

Vor Conjectur er da nu saaledes bleven til historisk Vished.
8
) Uenne Alf var, efter Laxdæla S. 12 samt Landn. 2P.

18 Cap. o. 11. St, en Son af Landnamsmanden Eystein eller

(vel rettere) Gunnstein Alfson Meinfret, og Thorhilde, en
,

Datter al Thorsteiri Rod
,

i sin Tid Erobrer af og kaldet

Konge over en Deel af det nordlige Skotland. Han var

IV. PRÆSTEN ARE THORGILSSØNS,
KALDET de;« LÆRDES, BERETNING OM GRØNLANDS OPDAGELSE

OG TØRSTE BEBOELSE, AT IIANS SAAKALD'J'E SCHEDÆ.

Ur Islencungabok Ara Prests hins froia.

(Af dc Arnæ-Magn. Haandsltrifter Nr. 113 D og jf. oven-

for S. 1-11.)

[V, Frå GrenlaNz hj-gp.J

Land Jat es kallat es Grænland faNzc oc bygjisc
afIslande. Eirilcr 1 cn rauJe het majrbreiJfirdscr 2

,
!

es for vt hejan Jangat, oc nam Jar land, er sijan

es kallajr Eiriksfiorjr. HaN gaf nafn landino oc
kallaji Grænland

, oc C|vaJ mcN Jat myndv fysa
|

fangat farar, at landij ælti 3 nafn gott. peir fundo
'JarmaNa visterbæji austr oc vcstralandi oc kæipla-
hrot 4 oc steinsmlji, Jat es afJyj ma scilia, at Jar

*) Eirekr, men dog senere Einksfjorf>r, A, 11, S. *) brcijtfrjscr, B.
3
) fætli nafngott; tyktes (l.e. ansaaesfor at have el godt Navn, 11.
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gift mod Halldise, en Datter af Erp, Son af Meldun, en

skotsk Jarl. En anden Datter af Alf var Thorelfe C.P°r
~

e\f7.

') j Moder til Thorgeir Havardson, Thormod Kolbrunar-

skalds Fostbroder. Af disseBrodre fik Thorgils Areson som
ovenmeldt Reiklioles Hovedgaard til Besiddelse

\
i Grettis-

Saga 29 Cap. siges han (forst i det Ilte Aarhundrede) at liave

L været den stdrste Hdvding paa Yestfjordene. Meget for-

tælles om ham, saavel i denne, som i FostbrccSra-Sagaj jfr.

ovenfor S. 151 o. f. Fra ham nedstammer en berdmt Række
af Reiklioles Eiere og Beboere

,
de her egentlig saakaldte

Reibiesingar eller Reikjenæsboere. Om den anden Broder
Gudleif have vi ovenfor handlet. Han var ellers saa ud-

, mærket ved sin Tapperhed
,

at et fordum bekjendt Æres-
digt Clofdrapa.

)

af en Samtidig blev forfattet om ham. Den
tredie Broder Illuge vides vel at have været gift, men han
synes dog at have tilbragt det meste af sin Levetid med So-
fart og Handelsreiser til og fra Norge.

Af Præsten Are den Lærdes Bog om Islænderne.

Det
og beboet fra Island af. Erik den Rode bed den
bredfjordéke Mand 1

, som drog herfra dertil, og tog

den Landstrækning i Besiddelse, som siden er ble-

|

ven kaldet Eriksfjord. Han gav Landet Navn, og
kaldte det Gronland, samt sagde at det vilde op-

muntre Folk til at tage derhen, naar Landet havde
1 et godt Navn 2

. De 3 forefandt der, baade oster og

Vester paa Landet, Opholdssteder for Mennesker,

samt Brudstykker af Baade 4 og forarbeidede Steen-

sager 5
,
hvorafmankan see, at det Slags Folk, som har

4
) efter vor Mening bor dette Ord læses saaledes i E, skjvnt

aiulre liave læst kæillabrof.
;

•

t r

1

*

[Ste Capitelj om Gronlands Beboelse.]

Land, som kaldes Gronland, blev opdagel
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liafj>i pessconar piop farip cs Vinland liefir bygt,

oc Grænleivdingar calla Screlinga. En pat vas, es

liaN toc byGya landip, XII1I vetrom epa XV fyrr en

Cristni qvæme lier a Island, at |>vi es sa talpi fyrir v

porkeli Gelliss : a Grænlandi, er sialfr fylgpi Eirike

cnom raupa vt.

ANMÆRKNINGER.
*) ti. c. Fra Bredefjorden eller Bredebugten paa Islands

Vcsterland (Brci'Sifjor'Si'J. Om dens Opdagelse og dens

Kyststrækningers forste Beboere vil mere forekomme i nær-

værende Bind af dette Værk. Jævnfor ovenfor S. 2 o. f. Ved
denne Fjord var Erik sidst bosat ilsland og derfra drog han

ud paa sine Opdagelsesreiser.

2
) Nogle have i nyere Tider villet modsige denne Beret-

ning om Eriks Navngivelse for Landet, selv den ellers tem-

melig sagkyndige A. Bussæus i hans Udgave af Ares Scheclæ

S. 32, paa Grund af et keiserligt Diplom af 834 og en pave-

lig Bulle af 835, hvilke paa sit Sted nærmere ville blive

omhandlede, men vi bemærke dog foreldbig her, at del deri

forekommende Navn Gronlanda m. 11. sandsynligst maa til-

skrives senere Tiders Interpolationer.

3
) d. e. Erik og hans Fdigesvende.

4
) Det sjelden forekommende keivla er gen.piur. af kcip-

ill eller keipull, brugt som Benævnelse for et Fartdi i Skdldaj

Rasks Udgave S. 219; det er sandsynligvis et Diminutiv af

keipj'j som dog nu kun kjendes i Sammensætningen huSkcipr,

en Skindbaad af det Slags som Skrællingerne eller Eski-

moerne i Grdnland og Viinland (see Anni. 8) fordum brugte,

og som deres Slægtninge
,

de nærværende Grdnlænderc

endnu den Dag i Dag betjene sig af.

s
)
Derved menes rimeligviis Vegsteenskjedler, Ilarpun-

ogPile-Spidser af Flint og liere saadanne Sager, som decls

endnu ere, og decls forhen have været i Brug blandt Grøn-

lands .senere Indbyggere, af cshimoish Oprindelse. •
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beboet Vinland 6 og hvilket Grønlænderne 7 kalde

Skrællinger, havde draget omkring der

8

. Han be-

gyndte at bebygge Landet 14 eller 15 Vintre 0
' for-

end Christendommen blev indfort her paa Island10
,

efter hvad der blev fortalt Thorkel Gellerson 11 paa

Grønland, af en Mand som selv havde fulgt Erik

den Rode dertil.

fi

) En l)cel af Nordamerika, hvorom mange Efterretnin-

ger og Oplysninger ville forekomme fornemmelig i Erik den

Rodes og Thorlinn Karlsefnes Sagaer.

7
) Naar Oldskrifter nævne Grdnlændere, mene de der-

ved de islandsk-norske Nybyggere, som stiftede den gamle

Colonie, og deres Efterkommere. Jævnfor næste Anmærkn.
8
) Navnet Skrælingar eller Skvælhig]ar , som det ellers

skrives, betegner smaae, hæslige eller indtorrede Folk. Or-

det skræla betyder nemlig (endnu paa Islandsk) at fortorre,

skrælnaj hentorres, indtorres o. s. v. Hvis de Nordboer, som

faldt paa at give Eskimoerne dette almindelige Navn
,

forst

lærte dem at kjende i Viinland, hvor Solens Varme var

stærkere og langvarigere end i vore nordiske Lande
, er det

mueligt, at de have faldet paa at mene, at den havde frem-

bragt slige Virkninger paa Indbyggernes Legemer, og til-

lige var Aarsag i deres morke, guulbrune Hudfarve. Det

danske Skrælling eller Skrælning bruges endnu, som be-

kjendt, om smaae og svage Mennesker.

°) Ligesom vore Forfædre, saavel som Angelsaxerne og

liere med Nordboerne beslægtede Folk (samt tildeels endnu

Englænderne) beregnede eller nævnte Nætter isteden for

Hage, saa satte de ogsaa gjerne Vinteren (den store Halv-

aarsnat) isteden for Sommeren, den lyse Aarstid, som i Po-

laregnene bliver til en uafbrudt Dag.
1

") Dette skete i Aaret efter, Christi Fodsel 1000, efter

hvad Forfatteren af vor Tcxt allerede selv har bemærket
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I

med folgende mærkelige Ord
: 4k

. . . . er Cristni com a Island.

En Olafr TryGvason feli ct sama sumar at sogo Sæmundar

prestz pat vas CXXXvetrumcptcr drap Eadmundar, en

M epter l/urp Cristz at alpyfio tali.” d. e.
4k

. . . . da Chri-

stendommen blev indfort paa Island; ... .men Olaf Tryg-

gvesdn faldt den samme Sommer efter Præsten Sæmunds

Sigende. Det var 130 yintre efter Edmunds Drab, men

1000 (Vintre) efter ChristiFddsel, i Overeensstemmelse med

den afAlmeenheden antagne Tidsregning,”— Den Edmund,

som menes lier, var Angelsaxernes Konge i Øst-Angcln

(eller Est-Anglia) og faldt i et Slag, Aar 870, modivar

(eller Ingvar) og Ubbe, den danske Konge Ragnar Lød-

brogs Sdnner, samt blev senere canoniseret og dyrket som

en stor Helgen. Det er mærkeligt
,

at denne vor Ares

Aarsbestemmelse, hvorefter han og for havde udregnet Ti-

den for Islands forste Beboelse af Nordmændene
,
ganske

stemmer overeens med den Chrohologie
,
som er antagen af

Angelsaxernes nyeste ypperlige Historieskriver Sharon Tur-

ner, der og udtrykkelig har lagt Mærke til den lærde Is-^.

lænders Angivelse af Edmunds Dodsaar (History of Angler

Saxons IIIj 146). Paa den selvsamme Maade ere hans og

Præsten Sæmund Sigfussons her anforte dvrige Tidsbestem-

melser antagne af den nordiske Histories nyeste’ og bedste

V. BRUDSTYKKER AF LANDNAMA
OM GRØNLANDS OPDAGELSE, BEBOELSE OG LANDNAMSMÆND.

A. II Parts XIV Kaptiull

Hér hefr Grænalands landnam 1
.

jporvaldr, son Asvalds 2 Ulfssonar 3 Yxnarpdrisson-

ar, oltEirekr 4 rauSison lians foru afJaSri fyrir 5 yiga

sakir 6
,
ok nanin land a Hornstrondum, ok bjuggu 7

at 8 Draungum. par andaftist porvaldr. Eirekr

l
) saalcdes Ay I, //, G, Her sctjum ver inn Grænlands land-

nam, Ej F. 2
) 13 skriver Asvalls; Osvalds, 6’, Ma. 3

) Ulfars-
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Bearb cidere. Hermed hænge da Bestemmelserne om Aaret

for Gronlands forste Beboelse (og efter andre Forfattere

dets Opdagelse), ansat af Are, efter authentiske Beretnin-

ger til 985 eller 986, paa det ndieste sammen.
1 *) Deifne Thorkel Gellerson yar Farbroder tibvorTexts

Forfatter, der længe synes at haye opholdt sig i hans Na-

bolag. Thorkel, som boede paa den beromte Gaard Hel-

gafell, yar en formuende
,
god og virksom Mand

,
bereist i

sin Ungdom, havde en meget stærk Hukommelse, samt var

tillige videbegjerlig og villig til at meddele andre de histo-

riske Efterretninger, som han saaledes med Lyst og Flid

havde samlet. Hans Brodersdn Arp forsomte ikke at benytte

den gode Leilighed, som saaledes gaves ham, til at fore Tlior-

kels Underretninger i Pennen, hvilke han og oftere anforer

som meget paalidelige. Han har og (efter vor Gisning, som
vi siden fandt at være bekræftet af den ældste endnu til-

værende Landnamas eneste Afkrift, skjont forandret

eller fortiet i de fleste ovrige Haandskrifter og Bogens

samtlige trykte Udgaver) givet Are Frode, eller andre,

den mærkværdige Underretning, som findes i dette nævnte

Skrift
,
om deres Slægtning Åre Marsons Fordrivelse af

Uveir og Modvind til Amerika, hvilken er indfort heroven-

for S. 150-169.

2den Parts 14de Capitel, nyeste Udgave S. 81-84»
Her begynder Gronlands Beboelse.

Thorvald, en Son af Asvald, Son af Ulf
,
Son af

••

Oxne-Tliorer 1
,
og hans Son Erik den Rode droge

kort af Jædderen (i Norge) 2
,
for Manddrabs Skyld,

°g toge en Landstrækning paa Hornstrandene 3
i

sonar, jj> /, i Var , ;
Alfssonar

, M. 4
) Eirikr, flere andre

;

Eyreckr, S.
5
) Kb skriver stedse fur. 6)2? /*//. til Islands; O till,

f)a var vifcå bygt Island; Kb sætter disse Ord i Parenthesc

;

i’f. Anm . 2. 7
) bygftu, C. «) a, Kl>

t
S.
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fékk på pjoftliildar 1
,
dottur Jorundar Atlasonar ok

porbjargar knarrarbrmgu, er på åtti porbjorn enn

haukdælski 2
. RéSst Eirekr på norSan 3

,
ok [niddi

lond 4
i Haukadal. Hann bjd a EireksstoSum lija

Vatzliorni 5
. på feldu prælar Eireks skrfåu å bæ

Valpjofs å ValpjdfsstoSum, enEyjolfr saurr, frændi

hans, drap prælana hjå SlteiSsbrekkum upp frå

Vatzliorni 0
. [Fyrir på sok 7 vo Eirekr Eyjdlf saur.

Hann vo ok Holmgongu-Hrafn 8 å° Leikskålum.O O

Geirsteinn ok Oddr å Jorva, frændr Eyjdlfs, mæltu

eptir hann. på var Eirekr gorr or Haukadal. Hann

nain på Brokey ok Oxney10
,
ok bjd 11 at TauSum12

i[Su8rey13 enn fyrsta vetr14 . påléSihann porgesti

sétstokka15 . SiSan for Eirekr i Oxney, ok bjd å*Ei-

reksstoSum. på lieimti hann setstokkana1G ,ok nåSi

ci. Eirekr sotti setstokkana åBreiSabolstaS, enpor-

gestr for eptir honum. peir borSust skamt fra garSi

at Draungum. par fellu tveir synir porgests ok

nokkurir menn aSrir. [Eptir pat17 hofSu hvoru-

tveggjusetu1 ^. Styrr veitti Eireki okEyjolfr or Svm-

ey10 ok synir porbrands or ÅlptafirSi ok porbjorn

*) ponldar, understreget C ; J)drhildar, K, O, Ma
; jfr. Amn. 4.

2
) her indskyder O: Son Eiriks ok porhildar hét Leifr. 3)nor$r,

A,G,S,Kb, oinsynlig urigtig. 4 )r. land, C. 5
) Iiunavatzhorni,

G. 6
) udelades af O , som og forkorter det jdigende saaledes:

Eptir vig Eyolfs saurs (Sainssonar) var Ein'kr gjbr braut lir

Haukadal o . s. ptf som pil komme til at meddeles i en folgende

A/deling. Her meddele vi derimod strax af dette Stykke alle

de vigtigste Varianter,
som angaae Gronland.

7

) fur pat^, A,
Kb, iS, G, II,

8)Raln, C, S, G. 9
)
at, andre. 10

) Yxncy, Kb o.Jl.

ll
) Kb till. hann. 12

)
saaledes B, C; TroSum, A, Ka

,
Kb, G

,
I,

IT; Trddum (Todum), S, ,3
)

Sufccy, SJL >«) Su«rey. Hinn



BRUDSTYKKER AF LANDNAMA. 175

Besiddelse, samt Boede der paa Drange. Der dodc

Thorvald. Erik giftede sig da med Thjodhilde 4
,
en

Datter al Jorund Atleson 5 og .Thorbjorg Knarar-

bringa, som da var gift med Thorbjorn afHoike-

dal 6
. Da drog Erik nordfra, og opiyddede Jorder

i Hoikedalen. Der boede han paa Erikstade ved
Vatnsliorn. Da lode hans Trælle et Fjeldskred

styrte ned over Valtlijofs Bolig paa Valtbjofstade 7
,

men dennes Frænde, Ejolf Soir, dræbte Trællene

ved Skeids-Brinkcnc ovenfor Vatnsliorn. For den
Sags Skyld ombragde Erik EjolfSoir. Han fælde-

de og Tvekampsfægteren Rafn 8 paa Leikskaale 0
.

Geirstein og Odd paa Jorva, Ejolf Soirs Frænder,

anlagde Sag mod lians Drabsmand. Erik blev da
forviist fra Hoikedalen, og tog derfor Oerne Broko

• •

ogOxno10
i Besiddelse, men boede paa Todum (el-

ler Trodum) paa Sydero den forste Vinter. Da
laante han Thorgest sine Bænkestokke11

. Siden

flyttede Erik til Oxno, og boede paa Erikstade. Da
fordrede ban sine Bænkestokke tilbage, men fik

dem ikke. Erik hentede dem derpaa fra Brcde-

bolstad, men Thorgest satte efter ham. De sloges

nær ved Gaarden paa Drange. Der faldt to Son-

ner af Thorgest og nogle flere Mænd. Derefter

havde begge Mandskab samlet hos sig. Styr, Ejolf
afSvino, Thorbrands Sonner fraAlptefjord ogTlior-

f
> rsl» vetr, Ka, Kb; cnn f.v., A, S, G, H, F. > 5

) sma, till. Ka.
’ 6

) sfttstokka sina, C, A, Ka, Kb, S, F, G, II, I ; Ma till. aptr.
1

) Hércptir, C, A, Ka, Kb, S, G, /.
1 11

) setur ljolmennar, E,
J7.

,0
)Svinoyo, S,
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Vifilsson. En porgesti veittu synir porSar gellis

ok porgeir orHitardal, [Åslakr or Långadal ok 111-

lugi son lians 1
, [peir Eirekr nrSu sekir 2 å pors-

ness 3 pingi. Hann bjo skip lEireksvogi, enEyjolfr

leyndi hoiium i Dimunarvogi, me3an[peir porgestr

leituSu lians um eyjar 4
.

peir porgeir 5 ok 0 Eyjolfr

ok Styrr 7 fylgSu Eireki ut um eyjar. Hann sagSi

peim at hann ætlaSi at leita landspess, er Gunn-

bjorn, son Ulfs kråku, [så, er liann rak vestr um Is-

land

8

, på er liann fann Gunnbjarnarsker 0
. Hann

kveSst10 aptr mundu leita til vina sinna, ef hann

fyndi landit. Eirekr sigldi undan Snæfellsnesi11
.

[En liann kom utan at MiSjokli, par sem Blåserkr

heitir12 . [Hann for paftan su3r meS landi, at leita

pess, efpannigværi byggjanda13 . Hann var enn

fyrsta vetr i Eireksey nær [miSri enni vestri14 byg<5.

Um vorit eptir for hann til EireksfjarSar, [ok tok15

ser par bustaS. Hann for pat sumar i ena vestri

6byg316
,
ok17 gaf vfåa18 ornefni. Hann var annan

l

) udelades af O. 2
)
Eirikr varS sekr, 0

.

3
) pdrness, F,

Kb , II. 4
) po'rgestr lcitafti hans um eyjarnar, A, F, Kb ; of

eyjar, S.
s
) alle Afskrifter og Udgaver af Eandnama have her

Napnet pdrgeir, men det bor vel rettes /i/pdrbjorn, 6
) udelades

i Kb. 7
) ok fleiri, till. Ka, S, II, Ma. 8

) haf, O, °) istedenfor

detfra [: hafSi set) på er hann sigldi djupast i knngum Garfcarshdlm,

ok hann fann Gunnbjarnarsker. Garfcarsholmi var Island på kaliat,

K. 10
) kvafcst, nogle. 1

*) Snjdfjallsjdkli , C; Snæfellsjdkli
, A

,

Ka ,
Kb j E

, G, F. 12
) Hann kom. undir jdkulinn Blåserk å

Grænlandi, ICj ok kom utan at par sem hann kalla$i Miftjokul,

(to Afskrifter Mikla Jdkul), så heitir nu Blåserkr., O. 13
) udel.

af C, E, som sætte isteden derfor : Hann sigldi vestr um Hvarf

ok; dette sidste tillægges af A , Ka ,
S

, C ,
II, I, F, il/; ok

leitafci, ef pångat væri byggjanda, O; sce Anm. 16.
lfl

) eystri,
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bjorn Vifilsson vare paa Eriks Parti, men Thord

Gellers Sonner, Thorgeir fra Hitardal, Aslak af

Langedal og Illuge hans Son12
,
undersloltedeTlior-

gest. Erik og lians Medskyldige13 bleve domte

fredlose paa Thorsnes Tliing.' Han udrustede et

Skib iEriksvaag, men Eyolf skjulte ham i Dimons-

vaag, medens Thorgest og lians Iijelpere sogte ef-

ter /liam paa Oerne. Thorbjorn, Eyolf og Styr

fulgte med Erik ud paa Soen, forbi Gerne. Han
sagde til dem, at han agtede at soge det Land, som
Gunbjorn, Ulf Krages Son, saae, da han blev for-

slaaet af en Storm mod Vesten, forbi Island; og

fandt Gunbjornsskjær14
;
dog gav lian tillige det

tilkjende, at hvis han opdagede det Land, vilde

han vende derfra tilbage til sine Venner. Erik

satte sin Kaas lige (mod Vesten) fraSneefjeldsnæs15 .

Men lian kom fra Havet (til Land) ved Mid-Jokelen

og det Sted, som kaldes Blaasærk16 . Derfra tog

han langs med Kysten mod Syd, for at erfare om
Landet der var beboeligt17 . Det forste Aar over-

vintrede han paa Erikso, næsten i Midten af den

vestligere Bygd 1 s
. I det næstpaafolgende Foraar

drog han til Eriksfjord, og udsogte sig der en Bo-

pæl. Den Sommer reiste han til den vestlige Ubygd10
,

og gav mange Steder visse Navne. Den anden Vin-

0tE ,G,HJ,S i Var., M,jfcb ; niiftri hinni oystri, O. 1

5

)
fékk, O.

1 °) det fra [ udel. af • bygiSf O.
1

7

) udel. i O. ’») i

& v^\ da rimeligpiis det sidste Bogstav afOrdet i Membranen har
været udslettet eller ulæseligt i margstafiar, to Jfskrifter af O.

Grcinlands historiske Mindesmærker. I Bind, ( ( 2 )
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vetr lEireksholmum 1 vi§ Hvarfsgnipu 2
*. En it priS-

ja sumar for liann allt norftr til Snæfells ok [inn i

Iirafnsfjorft 3
. pa 4 lézt liann kominn fyrir botn

EireksfjarSar. Hvarfhannpa aptr, ok var ehnpriS-

ja vetr i Eireksey fyrir mynni EireksfjarSar. 'Eptir

um sumarit for liann til Islands, [ok kom 5
i Breifta-

fjorS. [liann var pann vetr a° Holmslatri me§ Ing-

olf!. Um vorit borSust peir 7 porgestr, ok fekkEi-

rekr pli usigr. Eptir pat voru peir sættir 8
. pat

sumar for Eirékr at byggja land pat er hann liaféi

fundit ok hann kallafci Grønland °, pviat hann let10

pat menn [mjok mundu fysa pangat11
,

ef12 landit

héti vel. [Sva segjafrdSir menn13
,
at pat sumar forti

XX

V

1

4

skipa til Grænlands or [BreiSafirSi ok Borg-

arfirSi1 5
,

eil XIIIP 6 komustiit; sum rak aptr, en

sum tyndust. pat var XV17 vetrum fyrrenn kristrii

var18 i
19 log tekin a Islandi20 .

Iierjolfr hét maSr BarSarson Her jolfssonar 21
,

[frønda 22 Ingolfs landnamamanns. pcim Iierjdlfi

^Eiriksllolum, ]\Ia ; J,Hdhnuin, Skalholts Tfdg. afO, 2 )IIrafns-

gnypu, samme TJdg. af O. 3
) Rafus Ijo rt5 ,

C,s4,E,S,I

;

Hafurs-

Ijbrft, en slfskr.af O. 4
) dét j ra [ udelades af Ka. 5

) udel. af
CtKa&J^MafiJIJ. <•) at, C, S. 2

)
&,Kb,F

9Gf
H,I,M till.

Ein'kr ok. K
)
det fra [ udelt af O, som har i dets Sted Eirik r

var a Islamli um vetrinn, en um sumarit eptir for liann at bygg-
ja Grænland ok bjd i Bratlahh'fi i Ein'ksfirCi. • Svå segja frdftir

menn o.s'.v. Grænaland, C
9
ji

9F,Kbfi,HJ.
,0

) sagSi, C,Ka,
Kb,S,Ma .

11
) mundu mjok f. J> , Qtj4,Kb,G,l

;

menn mundi
fangat mjok fysa, Ka,TI,S

;

merin mundu meir fysast fangat, F,
G

.

,2
) at, F,C,Kb ; efat, Ka; ef fa ti landit, S. ,3

) Svå segir

Ari porgilsson, C,F,S, Ka,Kb
} F,

G

,
II, 7,Ma

.

•«) V skip ok XX,
C

;

halfrfriSi tugr, O; hdlfrfjdrSi (35), den Skalh, Udg. l5)Borg-
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ter opholdt lian sig paa Eriksholme ved Hvarfs

Fjeldspidse20
,
— men den tredie Sommer drog lian

nordpaa, lige til Sneefjeld og ind i Rafnsfjorden

;

da meente lian atEriksfjordéns inderste Vig var lige

over for det Sted, som han var kommen til
21

. Han
vendte da tilbage, og var den tredie Vinter paa Erikso
loran Eriksfjordens Munding. Sommeren derefter

reiste han til Island, og landede ved Bredefjorden.

Den næste Vinter opholdt han sig paa Holmslaler hos

Ingolf. Om Foraaret sloges Erik medThorgest, og

tabte Slaget. Siden bleve de forligte 22
. DenSommer

begyndte Erik at bebygge det Land, som han havde
opdaget, og som han kaldte Gron]and, thi han sagde

at Folk nok fik stærk Lyst til at flette derhen, naar

Landethavde et godt Navn. SagnkyndigeMænd for-

tælle23
,
at 25 Skibe droge den Sommer tilGronland

fra Bredefjorden og Borgarfjjorden 24
,
men kun 14

kom dertil. Af de ovrige dreves nogle tilbage, an-

dre derimod forliste ganske. Dette tildrog sig 15

Vintre forend Christendommen blev lovformelig

indfort paa Island25 .

En Mandhed Herjolf, Son afBard, Son afHerjolf,

en Frænde til Landnamsmanden Ingolf, som gav den

(sidstnævnte) Herjolfden Landstrækning, som ligger

arfirfci ok BrciSafirSj, C.A^FJCaJib^GfffK. 16
) ijeigur ok

luttugu,
(24), men sextan (16)# som Variantt Skalh. Udg. 1

7

)XVI,
^jsumar bækr segea atjan (18) vetruni, S i Far. 18 )væri, C

,

*

l ))udel . af AjKa jKb
,
som have i eet Ord logtekin, S

t
G,II,

Ma. '
°) Os ovrige Varianter meddeles ved Erik den Rodes Saga.

' ) Dcrifiltsson, R. efter Rettelsen i Ka ,
de ovrige frrendi.

(12 *)

'
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gaflhgolfr land å milli Vags 1 okRcykjaness. Herjolfr

enn yngri 2 for til Grænlands, pa erEirekr enn rau8i

byg8i landit. Me3 lionum var a skipi suSreyskr

ma8r kristinn, sa er orti HafgerSingadrapu. par

er petta stef i :
' •>>

MinarbiS 3 elc4 [munka reyni 5

[meinalausan farar 6 beina

hei8is lialdi hårrar 7 foldar

hallar drottinn yfir mer stal] i-

Herjolfr nam Herjolfsfjorå, ok bjd å llcrjdlfsnesi 8
;

liann var enn gofgas ti ma8r.

Eirekr 9 nam si8an10 EireksfjorS, okbjoiBratta-

hliS11
,
enLeifr son dians eptir liann. pessir menn

narnu12 land13 a Grænlandi, er pa14 foru ut mc3

Eireki: Herjolfr [HerjolfsfjorS, hann bjo a Herjol fs-

nesi15
,
Ketill KetilsfjorS, Hrafn Hrafnsfjor8 10

,
Solvi

Solvadai17
,
Snorri18 porbrandsson19 Alptafj6r8,por-

bjorn GldraSiglufjor820 ,
Einar ÉinarsfjorS, Hafgrimr

HafgrimsfjorS ok Vatnahverfi. 21
,
[Arnlaugr Arnlaugs-

fjorS22
, en sumir foru til vestri byg8ar.

Ma8r hétporkell farserkr23
,
systrungr Eireks

rau8a24
,
liann 2 5 for til Grænlands me8 Eireki, oknam

Hvalseyjarfjor8 2G ok [vi8ast milli27 Eireksfjar8ar ok

>) Vogs j F, G, II, I, Ma, 2
) udelades af C, S. 3

) biSr,

Ka. 1

*)1J indskyder at. 5
) injiika reyni, G, H

;

mjiika drcngi,

I.
6
) mcinalausa for at, E,F,H,A,Ka,Kb', farir, S, 7

)
battar,

Kj liaddar, S, B)Hrdlfsnesi, A. 9
) Kb

y
S till. rau«i, 10

)
udel,

af C. /O Brattali«, C. 12
) C HU, J>a.

13
) lund, Kb. »*) her

udel, af C. 1

5

) scm nu var ritat, till. F. **) Rafn Rafns-

fjor«, C,S.
1 7

)
Solfafjor« ok dalinn, Ka,H,S. 1 *)saaledes rig-

tig C,Ka,H; Helgi, I^ByOyA^F^M ; Snorri , segir Hauksbdk, E.

19
)
pdrbjarnarson, G .

20
) her har B atter : IJrafn Iirafnsfjdr«.

l
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mellem Vaag og* Reikesnæs. Den yngre Herjolftog

til Grønland', da Erik den Rode begyndte at be-

byg'ge det. Paa lians Skib var en cliristen Mand

fra Sydéroerne (Hebriderne)
,
som forfattede Dig-

tet Hafgerdingadrapa26 . Deri indeholdes fol-

gende Omkvæd:

Jeg til Munkes Prøver beder,

ban min Reise Lykke give

!

Himmelborgens hoie Riges

Hersker naadig mig beskjerme

!

Herjolf tog Herjolfsfjorden i Besiddelse, og blev en

meget ypperlig Mand27
. Erik den Rode tilegnede

sig derefter Eriksfjorden og boede paa Brattelid,

men Leif, lians Son, efter lians Dod. Disse Mænd,

som til samme Tid droge bort (fra Island) med Erik,

optoge folgende Landstrækninger i Grønland til Be-

boelse : Herjolf Herjolfsfjorden, han boede paa Her-

jolfsnes; Retil Ketilsfjorden
,
Rafn Rafnsfjorden,

Solve Solvedal28
,
SnorreThorbrandson20

den, Tliorbjorn Glora Siglufjorden30
,
Einar Einars-

fjorden, Hafgrim Hafgrimsfjorden og Vatnaliver-

fe 3J
,
Arnlaug Arnlaugsfjorden32

,
men nogle droge

til den vestligere Bygd.

En Mand lied Thorkel Farsérk, Fætter til Erik

Rode paa begges Modreneside. Han tog til Gron-

land med Erik, og tog Hvalsofjorden3 3
i Besiddelse,

Alptefjor-

skriver, som tiere i lignende Tilfælde, Liverbi, 2 :: )Ørlygr

Ø^lygsfjorfi
,
Ka,S,I; Avrlaugr, //. 23

)
Ji har (urigtig)' læst fa

Scrkr. Kaufcs, Ka* 2 5

) tillægges af andre.
- 6

)
Hyalseyjar,

•O. ,7
) mi 1 lirn

,
C,
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EinarsfjarSar, ok bjo iHvalseyjarfirSi. Fra liorium

eru HvalseyjarfirSingar komnir. Hann var mjok

ramaukinn. Hann lagSist eptir geldingi gomlum
ut i Hvalsey, ok flutti utan a kaki ser, pa er hann

vildi fagna Eireki frænda 1 sinum, en ekki var sæ-

fært 2 skip heima.
.
pal er laung lialf yika. porkell

var 3 dysjaSr i tuni i Hvalseyjarfirfii ok liefir jafnan4

gengit par um liybyli 5
.

’) udelades af B ,
uden Tvivl ved en Shriverfeil.

2
) sjofært

C. 3
) er, C.

4
) C,Kb tillægge

:

siftan. 5
) s)'slur

, C; syslur

sifian, Ka

;

syslur (e$r hybyli), A; syslur eftr liybyli, E
}
F,G}

Kb
t
M\ s. e # h. ståan, S

tH, I,
% ^

ANMÆRKNINGER.
*) Yxna-porir eller Øxne-Thorer, Stamfader for mange af

Islands Landnamsmænd (eller fdrste Beboere) og deres tal-

rige Afkom, siges at have været en Broder til Naddodd, som

af de fleste er bleven holdt for Islands allerførste Opdager,

shjont Gardar, hvis Fader var en fodt Svensker, menJorde-

godseier i Sjælland, dog var den forste, ihvorvel begge vistnok

kunne regnes til Landets fdrsteBesdgere. (See S.88-103). Nadd-

odd udvandrede fra Norge, og bosatte sig paa Færderne. Paa
en Sdreise mellem Landene kom han tilfældigviis til Island,

hvortil to afliansSonner senere flyttede og bleve Stamfædre

til vidtløftige Slægter paa Sonder- og Vesterlandet. Naddodds

Broder Thorer blev tilbage i sit Fødeland og boede paa

Agde i Harald Haarfagers Tid. Det fortælles at han skjæn-

kede denne Konge, som begjerte af ham Slagtekvæg for

sin Flaade
, en 0 med 80 Øxne

,
som græssede der, men

selv havde han dog endnu to Øer, hver med ligesaa mange
Stude tilbage. Saaledes Landnamas Anhang. Laxdæla-

Saga (S. 255) kalder Øxne-Thorer en Herse i Vigen (hvor-

til han da muelig senere har flyttet), og nogle Haandskriftcr

af den nævne Kongen Hakon (Adelsteinsfostre, Haraids
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tilligemed den storsteDeel afLandstrækiiingenTnel-

lem Eriksfjord og Einarsfjord
,
samt bosatte sig i

Hvalsofjorden. Fra liam nedstamme Hvalsofjor-

dens Beboere. Han var uliyre stærk. Engang be-

søgte Erik den Rode ham. Da lian vilde beværte

sin Fætter vel, men havde ingen brugbar Baad

ved Haanden, maalte lian svomrne ud til Hvalso,

for at hente en fuldvoxen Bede, samt fore den paa

sinRyg hjem tilGaarden. Det var en god halv Miils

Vei. Tliorkel blev jordet i en Dysse paa Hjemme-

marken i Hvalsofjord, og har stedse ladet mærke

til sig 34 i de derværende Boliger 35 .

Son), hvilket dog neppe er det rigtige. Mapge ypperlige

Mæncl, saavel i Norge som paa Island
,

siges at nedstamme

Ira Øxne-sThorer.

2
) I den ellers noget forkortede Recension af denne For-

tælling, som er indfort i Flatobogen og Olaf Tryggvesdns

Saga bemærkes meget rigtig: pd varvida tygge Island,

og vistnok var det meste af Landet
,
paa nogle ubeboede

Steder af saadanne dets nordligste Udkanter nær, da taget

i Besiddelse. Thorvalds og Eriks Valg af Bopæl er da ble-

vet dem foreskrevet af den hriarde Nddvendigliqd.

3
) Hornstrandene (Hornsirandir) udgjore den nordvest-

lige Deel af Island, som danner et Slags Halvo, hvis yderste

hoie Spidse af Islænderne kaldes Horn

,

et Navn som af dem

og Schweizerne tit tillægges spidse og steile Bjergo, men

af Sofarende nævnes den Cap de Nord. Jfr. herefter Uddra-

get B afLandnama med den dertil horende Anmærkning.
4
) Eriks Hustru kaldes i een eller to Afskrifter af Land-

nama ikke Thjodhilde men Thorhilde, og dette sidste Navn

tillægges hende og l. c. i Flatobogen og Erik Rodes Saga. For-
modentlig har hun ,

som blev en meget andægtig Christen,
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bortbyttet sit dobbelthedensheNavn i Daaben mod det fdrst-

meldte. Heroin mere i det folgende.

5

) Paa et andet Sted afLandiiama (2 Parts 22 Cap.) siges

denne Jdrund at have været en Son af Ulf Shjalge (den

Slijæloiede), men Jdrund Atlesdn dennes Sdnnesdn. Hvil-

hetsombelst nedstammede da Thjodhilde fra Ulf Shjalge i

3die eller 4de Led; det sidste bliver dog vel det rimeligste.

Ulf Shjalge var en Son af Nordmanden Ildgne den Hvide,

som nedstammede fra Hjorleif, Hordelands Konge og Fader

til den berdmte Solielt Ilalf, hvilhe Espolin i sin Synchro-

nisme over Nordens ældste Sagaer § 8 hen (orer til den

forste Halvdeel af det 6le Aarhundrede efter Christi Fdd-

sel. Ulf llygtede, for at undgaae Harald Haarfagers Yolds-

herreddmme, fra Rogeland i Norge til Islands Yesterland,

hvor han satte sig i Besiddelse afen vidtldftig, for ubeboet

Landstræhning i det nuværende Bardestrands Syssel. Fra

ham nedstammede ogsaa Are Marson, som horn til Hvitra-

mannaland (de hvide Mænds Land)
,
ogsaa haldet det store

Irland, i Ameriha, og (ih ihhe Lov til at vende tilbage der-

fra, efter hvad der nærmere derom i den foregaaende

Afdeling af dette Yærh allerede er anfort.

G
) Hoihedalen (Hauhadalr, egentlig Hogedalen) er ctByg-

delag i Dalene (det nuværende Dale-Syssel), een af Islands

shjdnneste og frugtbareste Landstræhninger, samt saaledes,

forsaavidt det i samme Land ermueligt, en fuldhommen

Modsætning til Hornstrandene. Om den her nævrrteThor-

bjorri vide vi ellers hun lidet. Kun han det antages med
Sandsynlighed at han var den samme Mand som den Thor-

bjdrn paa Vatn i Hoihedalen
,
som ommeldes i Landnamas

2 Parts 17 og 18 Cap., som Fader til Hallfride, gift med
Hoshuld i Laxaadalen og Moder til hans mange ægte Bcirn.

Desværre mangler dette Capitel ganshe i den vigtige Hauhs-

boh. Alle de ovrige Exemplarer lade en Plads staae aaben

for denne Thorbjorns Hustrues Navn, hvilhen de sidste Ud-
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givere, efter Conjectur, have udfyldt med Thorbjorg Knar-

arbringa,- Thorhildes eller Thjodhildes Moder. Som bekjendt

balder Laxdæla-Saga Hoslmlds Kone ikke Hall fride Tlior-

bjdrnsdatter
,
men Jorun Bjdrnsdatter (Bjarnardottir eller

Bjornsdottir) fra Strandene paa Yesterlandet. Landnamas

harmoniske (men lier disharmoniske) Codex E gjdr derimod,

i 2 P. 22 Cap., Thorbjorn af Hoikadalen til en Broder af

Jorun Bjarnedatter (Bjavnaduttir)

,

gift med Ildskuld af

Laxaadalén. Muelig har Hallfride, i den liedenske Polyga-

mies Dage, været Hdskulds Bihustru eller Frille, og Moder

lil een eller flere af hans Sonner, hvorved hin Forvexling

af Navne og Traditioner er opstaaet.

7
) At en slig Gjerning som den her anforte nok kan ud-

fores med nogen Anstrængelse, viser de islandske Bjerges

Beskaffenhed endnu paa mangø Steder
,
hvor man tit no-

des lil at skaffe Fjeldskredene en anden Retning, for at

afvende Fare fra Marker og Huse.

6
) I Originalen Hålnigaungu - Hrafn (Holmgangs- eller

Tvekamps-Rafn). De gamle Nordboeres regelmæssige Duel-

ler kaldtes Holmgang ('HolmgangaJj fordi de skete, efter Ud-

fordringen og dens Antagelse, paa en Holm eller et indhegnet,

afmaalt Sted efter visse almindelige gjeldende Vedtægter.

Da slige Tvekampe som oftest medforte betydelige Fordele

for Seicrvinderen, gjorde nogle ovede Fægtere dem til deres

jævnlige llaandtering eller Næringsvei. En saadan Mand

har vel denne Rafn, efter Tilnavnet at slutte, været.

9
) Det er os tvivlsomt, om dette Ord er et Navn for et

beboet Sted, eller, hvilket vi snarere formode,*bdr oversæt-

tes ved Legestuer eller Huse, som i Islands ældste Tider

bleve opfurte til Brug ved de offentlige Lege, ligesom de

leikskdlarj der ommeldes i Eyrbyggja, hvilke vi komme til

at omhandle nærmere i Anmærkningerne til Snorre Thor-

brandsoris, Gronlands Landnamsmands ,
af denne Saga ud-

dragne Bedrifter.
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f'°) Alle de lierommeldte Øer ligge i Bredefjorden.
1 ‘) Om Originalens noget dunkle Ordx^o/Xarfoi’beliolde

vi os at handle nærmere i enAnmærkning tilpdttrEiriks raiiSa.

1

2

) Hverken Aslak eller hans Son Illuge ommeldes i den

nysanforte Eiriks-pd(tr.

1

3

) Sammesteds ommeldes kun Erik allene i denne Hen-

seende; ei heller berettes det der (men derimod iEyrbyggja)

at Eyolf skjulte hans Skib i Dimuns- eller Dimons-Vaag.
I vende smaae Klippe- Øer i denne Egn hære endnu Navn
af Dimons-klakkar.

1 *) See dén anden Afdeling af nærværende Bind.
1 s

) Denne Læsemaade, som findes i den ældste Codex (B),

men ikke bemærkes i nogen af de trykte Udgaver, ansee

vi for at være af Vigtighed
,
da den noie tilkjendegiver den

Curs, som Erik iFdrstningen valgte og som maa have gaaet

mod Vesten. Snæfellsnes betegner her hele Halvdcns vest-

ligste Spidse, hvis yderste Deel dog ellers kaldes Øndverdar-

nes, hvorved dens Beliggenhed saaledes virkelig udtrykkes.

Fra Sneefjeldsjokelen kunde Cursen derimod gaaemod SO*
S, v, NV o. s. v., saa at dette sidste Udtryk er meget mere
ubestemt og vildledende.

16
) Eriks-Saga har denne mærkelige Variant : Hannfann

landitj ok kom utq.ii at Jjvi par sem liann kallafii MiSjokul (i

nogle Afskrifter : hinn mikla jokulj ; sd lieitir nu Blaserkr.

d. e. Han fandt Landet og kom uden fra (fra Havet) dertil,

ved det Sted som han kaldte Midjokel (den mellemste Jok-

kel) eller efter andre, Mikla-Jokul (det store Isbjerg); den

kaldes nu Blaasærk.
17

) Dette yderst mærkelige Sted indeholdes saaledes i

den ældste Codex eller Recension /?,— og vil, i sin der havte

Sammenhæng med det folgende meget bestyrke deres Me-
ning som antage : at de Gamles cystri hyfft d. e. Østerbygd

cl ler
j
nærmere citer Ordene, den ostligere Bygd , laae paa

Vestkanlen af Landet i det nærværende Julianehaabs Di-
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strict. Det synes nemlig, skjont vistnok ikke paa en afgjo-

rende Maade, at vise: at Erik ikke fandt Gronlands Østkyst

at være beboelig. Dog kan man paa den anden Side
,
for-

klare Stedet saaledes : at han
,
skjont lian virkelig fandt at

nogle Steder kunde optages til Beboelse
,
dog sogte at ud-

forske det hele beboelige Lands Udstrækning. Her findes

derimod ikke de faa, men mærkværdige Ord, som tillægges

af de nyere Recensioner: hann sigldi <vestr um HvarJ’. d. e.

Han seilede mod Vesten omkring (eller: forbi) Hvarfj —
som endnu mere vilde understdtte den fdrstommeldte Me-

ning, hvis de fandtes i Landnamas ældste Udkast.

1

8

) De her forekommende afvigende Læsemaader ere

vistnok en sand Plage for Fortolkerne, da de ere hinanden

ganske modsatte. Det bliver da fornodent at fremstille de-

res Beskaffenhed nærmere saavel af Landnama som de ov-

rige hertilhorende Værker:

A) Landnamas ældste Recension (B), denSkalholtske og den

ældre Kjdbenha vnske Udgave have : nærmiSriennivestribygS,

som vel kunde oversættes paa forskjelligeMaader : «) næsten

i Midten af den vestligere Bygd, /?) nærved eller y) nærmere

ved (nærr) d. e. mere end paa Halvveien til M. a. d.v.B.

B) Derimod har C (Hauksbogen) tilligemed 7 andre Af-

skrifter og den nyeste Kjdbenhavnske Udgave : nær eystri

byg'Sj nær (eller nærmere) ved den ostligere Bygd, og

C) Fortællingerne i Olaf Tryggvesons Saga (Fornmcinna-

Sogur II, 214) nær miftri hinni eystri byg'S

:

nær (eller nær-

mere) ved Midten af den dstligere Bygd.

Skjont vi her have fulgt den ældste BearbeidelsesLæsemaade,

der dog let kunde opfattes feilagtig af den ikke altid ndiag-

tige Afskriver, John Erlendsen, nægte vi ikjte at de dvrige

forekomme os sandsynligere, thi paa den Maade sees Erik

lidt efter lidt at være skredet fremad
,
paa sin Opdagclses-

reise mod Vesten og Norden.
lf
*) Ogsaa denne mærkelige Periode indeholdes i den
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ældste Recension af Landnama
,
men udelades i Hauksbok

og Mclabuk samt de dem fdlgende Afskrifter.
20

) En eneste Afskrift har: Eirikshålar (Eriks Hdie).

Eiriks- pattr har blot holmum viS Hrafnsgnypu (Holmene

ved Hrafnsgnypa d. e. Rafns eller Ravnens Fjeldspidse);

Olaf Tryggvesons Saga har derimod vor her i Texten fulgte

Laesemaade Eiriksholmum viS Hwrfsgnj’pu (Eriksholme ved

Hvarfsgnypa d.e. Hvarfs eller Vendingsstedets Fjeldspidse).
21

) Originalens Udtryk fyri botn Eiriksfjartiar ere virke-

lig saa tvetydige, at de kunde let foraarsage megen Uenig-

hed og Tvivl hos Fortolkerne, hvilket de og have gjort.

Man kan nemlig
,
efter dem, tænke sig : a) Erik meente at

den inderste Vig af Eriksfjorden skar sig ind i Østkysten

ligeoverfor det inderste af Rafnsfjorden paa Vestkysten, el-

ler b) Erik troede at Rafnsfjorden skar sig saa langt ind i

Vestkysten, at dens inderste Vig laae parallelt med Eriks-

fjorden paa den selvsamme Kyst, eller endog gik længere

ind i Landet end denne.

22
) Disse Omstændigheder forbigaaes aldeles i det nu

tilværendc Udtog af Eriks-Saga.

2 3
) Disse Udtryk i Landnamas ældste Udkast

tk
Sagnkyn-

dige (lærde eller meget vidende) Mapnd fortælle” ere særde-

les mærkværdige, skjdnt de ikke ere indforte og ei engang

bemærkede i de trykte Udgaver— naar man sammenholder

dem med dem, som forekomme der, blot efter de dvrige

nyere Bearbeidelser: uAre Thorgilsson siger”. Vi antage

det nemlig for aabenbart, at Are Frode selv har skrevet

de forstmeldfce, i vor Text indrykkede, Udtryk, da derimod

een af de senere Bearbeidere, hvem de dvrige heri have

fulgt
,

synes at have kjendt andre afvigende Beretninger

om den omhandlede Gjenstand, men fundet det rigtigst at

lolge Ares egen Authoritet, som den bedste, samt tillige

udtrykkelig at anfore ham som sin vigtigste Hjemmel. El-

lers er det klart, at Are
, Landnamas vitterlig ældste For-
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fatter, ikke kunde citere sig selv, men derimod, langt

rigtigere og naturligere, de sagnkyndige Mænd, af hvilke

han havde hort det fortalt, skjdnt han ikke ansaae det

for nddvendigt at anfore deres Navne. I denne Henseende

maae vi og vel lægge Mærke dertil: at intet afAres her an-

forte Beretninger forekommer i hans Schedæ j og det måa
saaledes have staaet i hans storre Islendlrigabok eller den op-

rindelige Landnamcij hvoraf vi nu og troe her forste Gang

at have meddeelt den læsende Verden hans egne Ord,

undtagen forsaavidt at de, uden at tilegnes ham, ligeledes

forekomme i Eirlks-pattrj hvori de uden Tvivl ere indryk-

kede af Åres sidstnævnte Værk, uden at det eller han

dog deri 'paaberaabes som Kilder. N

24
) Selv denne Orden af Fjordenes Navne i Landna-

mas ældste Udkast forekommer os ei at være umærkelig,

da Are Frode menes at have levet og skrevet ved, eller

i Nærheden af, Bredefjorden; det var da naturligt, at han

nævnte den forst. Overhoved er og denne Orden rigti-

gere, da Erik og hans vigtigste Reisefæller ere udgaaede

derfra til Grønlands Bebyggelse. Styrmer ,
som opholdt

sig og skrev ved Borgarfjorden, har da maaskee foran-

dret denne Orden af Ordene, saaledes som den nu er op-

taget i de trende trykte Udgaver.
25

) Altsaa Aar 985. Hauksbåk har sexten (984), men

den Skalholtske Udgave atten (982). \ Det Uddrag af

Hauksbog (Hauksbok) som Bjørn fra Skardsaa meddeler i

sine Excerpter og Efterretninger om Grønland stemmer

overeens med vor Text, saavel heri, som om de fra Is-

land afgaaede Gronlandsfareres Antal. Fortællingerne om
Erik Rode angive det sidste for 35, men de til Grønland

ankomne, efter forskjellige Afskrifter, for 24, 16 eller 14.

2G
) d. e. Digt om Havets Gjerder (store Brændinger,

som ligne Volde, Diger eller Gjerder). See den 22de An-

mærkning til pcittr Eiriks ratiSa .
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J7
) Jævnfor den 23de Anmærkning til samme Fortælling.

58
) „Solvefjord" og Dalen (d. e. Solvedal) have de ældre

Udgaver efter enkelte Afskrifter.

20
) Tvende Afskrifter kalde liam rigtig Snorre , de ov-

rige urigtig Helge. Adskillige ellers forskjellige hertil ho-

rende Recensioner af Landnama (2 P. 13Cap. S* 79) nævne
ingen Helge, men derimod en Snorre, blandt de mange
Sonner af Thorbrand fra Alptefjord paa Island, efter hvil-

ken den grdnlandske Fjord af samme Navn uden Tvivl er

opkaldt. Om denne samme Snorre Thorbrandson vil me-
get forekomme i det folgende, især i Uddragene af Eyr-
byggja og i Thorlinn Karlsefnes Saga.

30
) Sigiufjorden (SiglujjorZr) er endnu et Navn for en

bekjendt Havn og Handelsted i Øfjords Syssel paa Island.

Jfr. Eiriks-pdttr Anm. 16.

B) II Parts XXXI Kapituli.

J^orvaldr Åsvaldsson, Ulfssonar Yxna-porissonar

nam Drangaland ok Drangavik til Enginess, ok bjo

at Draungum alla æfi. Hans son var Eirekr rauSi,

er bygSi Grønland, sem fyrr segir.

ANMÆRKNINGER.
l
) ^er nævnte Steder ligge alle paa Hornstrandene,

Islands nordvestligste Kyststrækning, i det nuværende Stran-
de-Syssel. Den er meget ufrugtbar

,
fuld af steile Fjelde,

der grændse til Isbjerge, og paa de fleste Steder uden frem-
kommelige Yeie, samt ligger tillige under Islands ublideste

Himmelegn og besoges tit af den grdnlandske Haviis. Der-
for er denne Kyst forst bleven beboet næsten 100 Aar se-

nere end det sydlige Island. Dranger og Drangevigen ere

endnu beboede under de samme Navne , men Gaarden En-
genæs er odelagt af Fjeldskred. Da Erik Rode efter al Sand-
synlighed er opdraget og har tilbragt sin Ungdom her, haabe

t
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31
) d. e. en Klynge af Gaarde, der ligge i Nærheden af

ferske Soer, eller endog omgive dem.
32

) En enkelt Afskrift har: Ørlyg Ørlygsfjorden.

33
) Hvalsoerne (Hvalsejjar') sættes kun af een Afskrift

% C ^ 9

isteden for Hvalseyarfjord. Hvalsej* (Hvalso) er det Sted

paa Gro^land, hvorfra man har de sidste authentiske Ef-

terretninger om Landets Beboere af den europæiske Stamme

(nemlig Ira 140S) efter hvad der vil blive godtgjort i de

diplomatiske Meddelelser.

34
) At sige: som Gjenganger. Slig Overtro var meget

gjængs i Erik den Kodes Tid i Thorsnæs Thingsogn eller

det nuværende Sneefjeldsnæs Syssel. Paa Grdnland tri-

vedes den siden alt for vel.

35
) Bjorn Johnsen, i hans Gronlands Annaler (Afskr.

Nr. 769 i 4 blandt de Årnæmagnæanske Haandskrifter) op-

regner forsk)ellige Landnamsmænd i Yesterbygden
,
men

de af ham der nævnte boede og ddde i Island.

B) Nyeste Udgave S. 121.

Thorvald, en Son afAsvald, Son af Ulf, Son af

Oxne-Thorer, tog Drangeland og Drangevig, lige

til Engenes, i Besiddelse, og boede paa Drange sin

hele Levetid derefter 1
. Hans Son var Erik den

Rode, som forst bebyggede Gronland, efter livad

der lier ovenfor er blevet fortalt.

vi det ikke bliver vore Læsere ukjært, at vi her meddele

Stedets Beskrivelse af Olafsens og Povelsens Reise (I, 497-

99).
lk
Paa Engenæs har man den allerbedste Udsigt af det

artige Fjeld Dranger, hvoraf Jokelen har sit Navn. Dette

Forbjerg bestaaer af syv Bjergspidser, hvoriblandt de tre

forreste ere lave og gaae fraøst til Vest ud i Havet. Imel-

lem Spidserne gaaer en Yei, som Beboerne af Gaarden

Drange maae klavre over, naar de ville vove dem til Aar-

I
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næs Kirke. Drangevig, imellem Engenæs og Drange, er

cn smuk og græsrig Egn, som for har ræret beboet. Her

seer man alleregne Mængde af Drirtommer. Nogle smaae

Øer, som gire noget lidet af Sdfugle og Æg, ligge tæt red

Strandbredden sonden for Drangerne. Iler rar ingen Vei

at see, hverken i Bygden eller til Fjelds. Vi maatte alt-

saa forsøge at komme orer det hdie Fjeld, tbi ror Veiviser

fortalte, at man rar dog for nogen Tid siden kommet med

en Hest derover. Men denne Vei blev os baade hdist be-

sværlig og farlig. Man maatte klavre paa Hænder ogFdd-

der, og trække Hestene efter sig
,
hvilke vel rare vante til

Fjelde, men feilede dog jævnlig i deres Trin, bror der var

Skredfald mellem Klipperne. Paa somme Steder laae disse

Klipper som Trappetrin, en Alen hdie og derover. Naar
*

Hestene sprungc derop, fldi Byrderne af dem, og hvad som

var brækkeligt gik i Stykker. Omsider naaede ri det

dverste af Fjeldet, da det begyndte at morknes. Fjeldet

rar oventil lladt og jævnt, som et steenlagt Gulv
,

af 5 og

7kantede Fliser, som iblandt rar tydelig at see ... De ligne

ellers basaltdannede Klipper, Nedgangen af Fjeldet paa

den anden Side var i Mdrkningen meget farlig. Vel rar

den ei fuldt saa besværlig som Opgangen
,
men langt far-

ligere formedelst Mdrket, Steilheden og de forfærdelige

Kastevinde, da det begyndte stærkt at blæse. Vi maatte

undertiden selv bære vort Toi, saafremt Hestene skulde

frem. Desuden maatte vi gjdre mangfoldige Vendinger,

forend ri kunde komme ned til Gaarden, hvilken paa 5

Mile er den eneste her paa Kysten. Paa dette Sted modte

os et meget farligt Tilfælde. Blæsten rar meget stærk med

C) II Parts XXII Kapituli.

(Efter forskjellige Afskrifter.)

•Jorundr hét son Ulfs ens skjalga. Hann atti por-

bjorgu knarrarbn'ngu. peirra dbltir var pjodlnld-
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i
• -|

Regn
;

især (faldt) tæt ved Fjeldsiden
, hvor Gaarden og

vort Telt stod
,
forfærdelige Kastevinde, hvilke om Natten

foraarsagede smaae Skredfald, ved at rive Stene los fra

Fjeldet. Folkene paa Gaarden fortalte os i den Anledning,

hvorledes hele Klipper undertiden fulde ned med store Skred-

falde,— og i det samme dette blev fortalt, horte vi fra

Fjeldet et fælt Dunder, ligesom naar Kanoner affyres med
gesvinde Skud. Da vi saae til Fjeldet, var det skjult af

Rdg, eller rettere, af Stov, der steg op af et nyt Skred-

fald. Alle lobe ud paa den aabne Mark, og Folkene,

som havde været i Angest og Forskrækkelse den hele

Dag, gave at forstaae, at en Klippe kom ned fra Bjer-

get. Vi kunde i Forstningen intet see dertil, for be-

meldte Stovtaage, allene at Lyden af dens svære Fald og
Skreden var lige for os.. Det hjalp ikke at flygte, thi

man vidste ikke hvorhen. Endelig saae vi, hvor Klippen

sprang ud af Taagen. De faa Kreature, der vare paa
Marken, især vore Heste, bleve lobske og ldbe frem og
tilbage. Men til al Lykke traf denne store Steen, i det

den gjorde et langt Luftspring, paa en i Jorden siddende

fast Klippe, noget ovenfor vor Telt, hvor den gik 1 tu-

sinde Stykker.” De faa Indvaanere af denne Kyststræk-

ning leve mest af Fiskeri og Sælhundefangst, men have

kun saare liden Kvægavl. Af denne Egns her beskrevne

Beskaffenhed kan man vel begribe, at den her opdragne
Erik Rode fandt saa megen Behag i det den meget lig-

nende Sonder -Gronland, som dog tildeels besad meget

frugtbarere og mere fremkommelige Egne.

C) Nyeste Udgave , S. 100-101 .

* orund hed en Son af Ulf den SkjælOiede. Han
var gift med Thorbjorg Knarrarbringa. Deres Dat-
tei var Thjodhilde, gift med Erik den Råde, som
Gronlands historiske Mindesmærker. 1 Bind. (13^
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ur er åtti Eirélcr raufti, er nam Grænland. peirra

son var Leifr enn heppni a Grænlandi. SiSar åtti

porbjorgu porbjorn enn haukdælski, broSir Jor-

unnar Bjarnadottur 1
,

er åttiHoskuldr i Laxårdal.

>) formodentlig rettere Bjarnarddttir
;
see Laxdæla-Saga.

ANMÆRKNINGER.
l

)
Skal vel væreBjdrnsdat ter. See Laxdæla-Saga, over-

sat paa Latin af Th. G. llepp (nu ansat ved Aclvocaternes

D) V Parts XIV Kapituli

.

(taget afC ogflere ; fattes i B.)

Herjolfr, så er fyrr yar frå sagt, var frændi fng-

61 fs ok fostbro^ir. Af pvi gaf Ingolfr honum land

å milli Reykjaness ok Vogs. Hans son var BårSr,

faSir Hcrjolfs pess
,
er for til Grænlands

,
ok kom i

bafgcrémgar. Å skipi lians var suSreyskr mafir;

så orti Hafgeréingadråpu
;
par er petta uppliaf

:

Allir hlySi ossu fulli

amra fjalla Dvalins hallar.

ANMÆRKNINGER.
1

) Rci/xjanes (paa dansk Reikesnæs) er Islands sydligste

Forbjerg. Ved Vog (Vogr) menes her enten den Gaard

eller det Sted, som nu kaldes Kiidmvaag (7f/r/y

i

Guld-

bringe Syssel eller Selvaag (Selvogr) i Arnæs Syssel. Jævn-

for herovenfor, (Uddraget A), samt den herefter følgende
I

Fortælling om Bjarne Herjulfsøn.
2
) Dvalins

(d. e. en Dværgs, eller overhoved Dværgenes)

Bægerfylde, gjemt i Bjerghuler
,
betyder Poesien, efter

VI. ERIK DEN RØDES SAGA
ELLER FORTÆLLINGER OM ERIK DEN RØDE OG OM GRØN-

LÆNDERNE.

Den næstfølgende Fortælling om, Erik den Rode, Grøn-

lands forste og ypperste Landnamsmand, kunde vistnok af

*

f

i
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tog Grønland i Besiddelse. Deres Son var Leif den
Heldige paa Gronland. Senere blev Thorbjorg gift

med Thorbjørn af Hokedalen, Broder til Jorun

Bjamedatter 1
,

gift med Hosknld i Laxaadalen 2
.

Bibliothek i Edinburg)
,
og udgivet af den Kgl. Arnæ-

magnæanske Commission 1826, 4, S. 20 o. f.

2
) Heraf erfare vi Leif Eriksons og hans Sodskendes

Slægtskab med den beromte Laxdalske Familie (Olaf Paa,
hans Son Kjartan o. s. v.). See ovenfor S. 184-185.

D) Nyeste Udgave, S. 247 .

Herjolf
,
om hvem der for er blevet fortalt

,
Var

Ingolfs Frænde og Fostbroder. Derfor gav Ingolf

ham Landstrækningen mellem Reikjanes og Vog 1
.

Hans Son varBard, Fader til denHerjolf, som drog
til Gronland, og blev omringet af Havbrændinger.
Paa hans Skib var en Mand fra Syderocrne, som
digtede Hafgerdinga-Drapa (derom); Kvadet be-

gynder saaledes:

Alle lytte ! Fylde bringe

Vi fra Dvalins Klippehaller 2
.

de eddislie Myther og det derpaa grundede Skjaldesprog.

Dog er det mueligt, at Digteren tillige ved Ordene
: „amra

Jjalla hallar
,J

vil antyde Kvadets Hovedgjenstand
,
da de

deels kunne betegne „de stede Klipper’’ og deels „Hum-
aicrfjeldenes” eller Havskjærenes Hall eller Borg.

t

forskjellige, nu tildeels ikke fuldkommen bekjendte Grunde,
kaldes en pdttr d. e. egentligst Fletning, Tot eller Traad
af et Toug, men ellers almindelig en Afdeling, Brudstykke
eller Uddrag af et storre historisk Værk, i Nordens Old-

(13 *)
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sprog kaldet Saga,
— samt undertiden ogsaa (men uegent-

lig) en kort Leynetsbeskrivelse af en vis Mand, eller en

lille Fortælling om eens eller lieres enkelte Begivenhe-

der eller Foretagender. Formodentlig er denne Benæv-

nelse opstaaet lignelsesviis, da et saadant for sig selv be-

staaende Brudstykke i en stor Deel af sit Hovedindhold

afviger, i selve de Begivenheder som omhandles, fra den

storre Historie, hvori det indrykkes, endskjont Fortællin-

gens Traad saa at sige gaaer jævnsides med den, og endelig

fastknyttes til den. Denne Fortælling kan nemlig, for-

saavidt den angaaer Erik den Rode, hans Samtidige og

Efterkommere, tildeels ansees som indbefattende: a) et

oprindeligt Brudstykke af Landnama, forst affattet ved

Are Frode, som levede i det Bygdelag samt tæt ved de

Steder, hvor Erik den Rode sidst opholdt sig i Island, samt

hvorfra han liere Gange uddrog til Gronland, efter til-

sidst at have hvervet Colonister til Landets Beboelse i de

selvsamme Egne. Dog gjelder denne Bemærkning kun

om de vigtigste heri indeholdte Beretninger, som angaae

Grdnlands Opdagelse og Landnam, eller fdrste.Besættelse

med Landnamsmænd eller Nybyggore; b) som en påttr

eller Brudstykke, senere tilfoiet Olaf Tryggvesons store

Saga
, forfattet af Munken Gunldg Leifson til Thingore

Kloster
,

skjont den i sig selv ,• som andre slige pættir,

blot er bleven henfort eller lagt til den storre Saga, for

at oplyse eller fuldstændiggjore dens Beretninger. For-

medelst den Andeel, som Norges nysnævnte Konge havde

i Christendommens Udbredelse i Gronland ved at be-

væge Leif, Eriks Son, til at antage den, samt forsyne ham
med Præster og Lærere, har man lykkeligviis knyttet

disse Beretninger til Kongens Saga; dog er Brudstykket

der ikke længere end det i Landnama, og er i Hovedsa-

gen identisk dermed. Endelig kan den betragtes: c) som

et Brudstykke, der paa samme Maade er blevet tilfoiet
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den større Saga om Erik den Rode, der udtrykkelig næv-

nes her, og hvilken vi ansee for længst at være tabt, thi

en anden, som er bekjendt under et sligt Navn, handler

mest leiligheds viis om Gronlands Opdager, men egent-

ligst om den af sine Gronlands- og Yiinlandsreiser bekjendte

Thorfinn Karlsefne, hvorom Læserne ved densMeddelelse ville

overbevises. Dog ville de tillige erfare, at der i denne vor

Fortælling indeholdes meget mere end det, som Landnama

og Olafs-Saga paa sin Viis
,

efter det ovenanførte, meddele.

Textens saavidt mueligt fuldstændig kritiske Be-

arbeidelse er allerede skeet ved een af os (Rafn

)

ved

dens Udgave i et særegent Værk, der indeholder alle old-

nordiske Beretninger om Amerikas Opdagelse af Islæn-

dere og Grønlændere, med dansk og latinsk Oversættelse,

og tilhorende Anmærkninger og Undersøgelser. Derved

ere alle Varianter, efter de da brugte Codices og andre

Hjelpemidler
,
paa det nøiagtigste anmærkede, men her

indføre vi kun dem deraf, som ere nogenlunde vigtige

for Sprogets, Indholdets eller Sammenhængens Skyld, skjønt

ogsaa enkelte flere lier ere tilfoiede, især med Hensyn

til alt det, som mest angaaer Grønlands egen Historie og

Beskrivelse. De dertil benyttede Kilder, som nØiere be-

skrives i hint Værk, ere:

1) Den berømte flatøiske Codex, almindeligst bekjendt

underNavn afFlateyjarbåk eller Flatøbogen, eet af de største

oldnordiske Haandskrifter, nu indbundet i to store Foliobind,

indeholdende mange Sagaer, Brudstykker og Digte, som

vedkomme Nordens gamle Historie. Denne store Sam-

ling er begyndt at skrives 1387 og fuldfort 1395. Dens

hele Indholdsliste m. m. angives nøiagtig i P. E. Midlers

Saga-Bibliothek III, 437439. Ved den lærde Biskop

Brynjulf Svendsens Omsorg blev den erhvervet for Kong

Frederik den Tredie fra en Bonde paa Flatø (Flatcy

j

i

Bredefjorden
, og forvares nu i det store Kongelige Bi-

bliotheks ældre Haandskrift-Samling.
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2) Et Papirs-Haaudskrift i den Arnæ-Magnæanske Sam-

ling, 770c, 4, som synes at være skrevet tidlig i det

17deAarhundrede ogat horetil Bjorn Johnsens (fra Skardsaa)

Samlinger til det gamle Gronlands Historie og Beskrivelse
;

det indeholder overhoved adskillige korte Brudstykker og

Uddrag af gamle Sagaer m. m., interpolerede med Excer-

pentens egne Bemærkninger. Det betegnes her i Varian-

terne med Bogstavet X.

3) Pcringskolds Udgave af Snorre Sturlesdns Hcims-

kringla eller Norges Kongers Historie, Stokholm 1697.

Fol. Af de tre dertil benyttede nyere Afskrifter, synes een

at være tagen af Flatdbogen, forsaavidt den indeholder en

betydelig Deel af de nu folgende gronlandske og viinland-

ske Fortællinger, som ikke hore til Snorres Værk. Dog
er denne Episode optagen fra Peringskdld, ved Gerhard

Schoning, i Heimskringlas store og ellers vist af ægte

Kilder udsprungne Udgave, hvor den lindes i 2det Bind

S. 304-26 eller Olaf Tryggvesons Saga Cap. 105-112 1
.

De fra den Peringskoldske Udgave tagne Varianter beteg-

nes med Bogstavet P, og de fra den Schoningske med S.

4) Fremdeles ere nogle afvigende Læsemaader tagne

saavel afLandnama, efter den overfor S. 172-182 meddeelte

Text og sammes mærkeligste Varianter, som af den Skal-

holIshc Udgave af 01 al’ Tryggvesons store Saga (beteg-

nede med SkJ, her optagne forsaavidt disse Værker

indeholde en Deel af nærværende Fortælling.

5) Endelig jevnfortes med Cap. 1 og 2 af pdttr Eirlks

rauSa de trende Membraner af‘ Olaf Tryggvesons storre

Saga, Cap. 220-221 (see Fornmqnna-Sogur II”,
215-216

),

Nr. 61 ,
54 og 53 Fol. (noiere omtalte og beskrevne i

*) Mange nyere Forfattere ere herved bievne vildledte, i det

de foregive; at disse Beretninger ere skrevne af Snorre selv,

hvilke de lier kjendte Codices af Heimskringla ikke give nogen

Anledning til at antage.
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Fortalen til samme Værks 1ste Bind S. 13 og 14), samt

ligeledes et ikke umærkeligt Membran-Fragment i Nr. 325

(9) i 4to, som hidtil ikke har været benyttet.

Hidindtil havdes næsten intet udforligt paa Dansk

om Erik Rode og hans Opdagelse af Gronland, naar vi

undtage Schonings Uddrag af de gamle Beretninger der-

om i hans Norske Histories 3die Deel. Om hans Levnet

har dog vor, meget for tidlig tabte, Borge Thorlacius

skrevet paa Latin et academisk Program: de Erico Rufo,

1811, indfort i hans Prolusiones et Opuscula Academica II,

117-132. Han viser deri, blandt andet, Sandsynlighe-

den deraf, at Erik var fodt (i Norge) omtrent i Aaret

950. Vi mene, med Hensyn til Eriks hoie Alder, da han

vilde ledsage sin Son Leif paa dennes Viinlands-Reise, at

han maa være fodt for (som henved 940 eller endog 930).

Det er maaskee en blot Unoiagtighed i Udtrykket hos de

gamle Forfattere af Landnåma og pdttr Eiriks rau5a at

foregive, at Erik var fodt i Norge. Are Frode omtaler

ham ikke (i sine Schedæ) som fodt Nordmand ,
men som

en fuldkommen Islænder. Dog kan det vel være, at han

er kommen til Island med sin Fader i sin spæde Barn-

dom, men at han, som voxen, har gjort en Reise til

Norge, hvor han en kort Tid opholdt sig ved Jarlen Ha-

kon Sigurdsons (den Mægtiges) Hof. Derfra har han

taget tilbage til sin Faders Gaard paa Hornstrandene paa

Island. Hans fdrste Opdagelsesreise fra Island til Gron-

land antages af Thorlacius at være foretagen 982 og at

være tilendebragt 985, saa at Eriks tre Landflygtigheds-

aar til den vare bievne vel anvendte,— samt at Grønlands

forste Beboelse ved ham blev begynd^ i Aaret 986. Dette

sidste stemmer ganske overeens med Are Frodes dobbelte,

samt nærværende Fortællings, saavelsom ogsaa Thorfinn

Karlsefnes Sagas Beretninger i de bedsto Haandskrifter,

samt ligeledes med de vigtigste gamle Annalers Tidsbe-
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stemmelse. Ogsaa har Thorlacius i dette Program gjort

Læserne opmærksomme paa de forskjellige Træk i Eriks
Gharakteer, som ere opbevarede for os af Sagaerne, og som
synes at vise, at den bestod af en synderlig Blanding af

Godt og Ondt* Til det forste Slags henhore den Iver

og Standhaftighed, hvormed han foretog og udforte sine,

til manges Nytte, sigtende, men farlige og besværlige Op-
dagelsesreiser, samt den Velvillie og Gjæstfrihed, som ban
\iste mod de fleste barn i Grønland besøgende og hans
Hjelp onshende Fremmede og Nybyggere m.m.; til det

andet Slags derimod den Ufredelighed, som i hans yngre

Aar indviklede ham i saa mange Drabssager, men hvori

hans Opdragelse og Tidens Tænkemaade, vel ogsaa andres
virkelige Forurettelser, have havt den meste Skyld. Efter

at han havde anlagt sin grønlandske Colonie, hvis dverste

Styrer han var til sin i hoi Alder indtrufne Død, findes in-

tet optegnet om voldsomme eller tyranniske Handlinger af

ham, med Undtagelse af hans Forhold mod hans fordums
Ven Thorgiis Orrabeinsfostre, saaledes som det beskrives i

den sidstnævnte berommende og saaledes muelig for ham
partiske Floamanna-Saga. Som Thorlacius bemærker, er
det blevet foraarsaget af Eriks

,
maaskee ikke fuldkommen

ugrundede, Frygt for at denne udmærkede Helt, som i sit

Fødeland, Island, havde været en rig og anseet Hovding,
ved sit længere Ophold i Grønland deels kunde fordunkle

Eriks Berommelse, deels blive farlig for hans vel erhvervede

piTTR EIREKS RAUDA. 1
.

JXltVALDRhct ma8r, son Osvålds 2 Ulfssonar, Oxna-
porissonar 3

. porvaldr ok Eirekr4 hinn raufti, son
hans, forti af JaSri 5

til Islands fyrir vfga sak ir; pa
var vtøa bygt Island, peir 0 bjaggu fyrst at Draung-

') /. i O 61, 53, 325; Landpdnj, 54; ok Ecii's luns heppna,
i>S om Leif den Heldige, till. Sk. -) Asvallds, X, O 61,54, 325
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og tillige vel anvendte Herredomme der i Landet. Herom
kunne vi ellers henvise til den Afdeling af nærværende

Værk, som kommer til at indeholde Thorgilss egen Levnets-

beskrivelse og hans i Gronland udforte Bedrifter. Tillige

kan det her bemærkes, at man i Gronland, for de utilbør-

lige eller ilde anseete Handlinger, hvilke Erik der meentes

at have begaaet
,

tillagde en vis Thorliall, hans Jæger og

Forvalter, Skylden, men denne Mand var forhadt blandt

sine christne Landsmænd for hans Tilboielighed til Heden-

skabet
,

til hvilket Erik selv i nogle gamle Beretninger si-

ges lige til sin Dod at have bekjendt sig, endskjont hans

Hustru Thjodhilde, hvilken han oprigtig elskede, havde an-

taget Christendommen, og derfor forladt sin i Religionssager

anderledes tænkende Ægtemand, efter de Tiders Vedtægter

blandt de Christne
,
som forbode dem alt personligt Sam-

kvem med Hedninger.

Angaaende Beskaffenheden af denEgn paa Island, hvor

Eriks forste Opholdssted laae, og hvortil han, uden Tvivl i

spæd Barndom, siges at være kommen med sin Fader

kunne vi henvise til vore Anmærkninger til Landnama her

ovenfor S. 190-193, hvor, vi tillige have viist Sandsynligheden

deraf, at det' sydlige Gronlands Egne maatte have noget

tiltrækkende for Erik, ved den Lighed, som de i visse Maa-

der havde med Islands Hornstrande, hans Opholdssted i

Ungdommen, som saa tit for Menneskets Erindringer er det

kjærestc og behageligste.

FORTÆLLING OM ERIK DEN RODE.

Thorvald hed enMand, en Son afOsvald, en Son

*d Ulf Oxne-Tliorers Son. Thorvald og hans Son

Lrik den Rode droge fra Jæderen 1
til Island forme-

delst Drab
.5
da var Island vidt omkring bebygget.

3* *) Vxna -pdrissonar, 53, X. *) Eirilcr, 061,54,325*

) 1 Norcgi, i Norge, t, X, 6
) fefcgar, Faderen og Sonnen, t.X,
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um å Hornstrondum 1
;
par andaSist porvaldr. Ei-

rckr fekk på 2 porliildar, dottur Jorundar 3 ok por-

bjargar knarrarbringu
,

er på atti porbjorn hinn

haukdælski
;
ré8st Eirekr på nor&an

,
ok bjo å Ei-

rekstoSum hjå Vatshorni 4
. [Son Eireks ok porhild*

ar hét Leifr 5
. En eptir vig G Eyjulfs saurs 7 ok Holm-

gaungu - Hrafns var Eirekr gerr brott or Haukadal;

for liann 8 vestr til BreiSafjarSar, ok bjo i Oxney 9 å

EirekstoSum. Hann lééi porgesti10 setstokka, ok

nåSi eigi 1

1

;
liann kallaSi til; paSan af gerfiust deil-

ur[ok bardagar12 meS peini13 porgesti, sem segir

i sogn Eireks. Styrr14 porgrimsson veitti Eireki

at måluin ok Eyjulfr or Sviney ok [synir Brands15

or AlptafirSi16 ok porbjorn Vifilsson
;

en porgest-

lmgum17 veittu synir porSar gellis18 ok porgeir or

Hitard al. Eirekr varS sekr å porsnespingi19
,
bjo

Eirekr20 på skip sitt
21

til
22 bafs i Eireksvogi; en23

er hann var buinn, fylgSu peir Styrr honum ut um
eyjar. Eirekr sagSi peini, at hann [ætlafti at24 leita

lands pcss25
,
er Gunnbjorn, sonUlfskråku, så, [er

rak vestr um liaf, på er liann20 fann Gunbjarnar-

*) fyrir austan Skjalda-Bjarnar-vik, osten for Skjold-Bjorns-

vig, t X. 2
) f i O 54, 53, 325 ;

si$an, siden, X.
3
) Atlason-

ar, /. O 61,54,53,325.
4
) i Haukadal, i Hokedal

,
t. X.

5
)
dette

staaer i O 61,54,53,325 foran ré$st Eirekr. 6
)

fali, Fald, O
54,53,325* 7

) saaledes ogsaa O 61, skjont der ved et flygtigt

Oiekast synes at læses sams; sams s. 54, sams 53,325. 8
) Ja,

da: t. O 61,54,53,325. 9
) Yxney, O, 53, X. 10

) a BreiSabdl-

staf5
,

t* X; O 61,54,53,325; hinum gamla, den gamle
,

/. Sk.
M

) Ja er, da han, X , Sk-, er, 0
, 61,54,53,325. ,2

) /. i 325*
1

3

) Eiriki ok, t * 0 61,54,53,325* 1

4

) »Stir, X, den ellers saa-

kaldte Viga-Styrr {eller Styr); Sturr, her 0 61.
15

) synir por-

brands
, X, 0 54, 53; 325 ;

porbrandr, O 61 ; Brandr, Sk. l6
) a
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De boede forst paa Drange paa Hornstrandene;

der dode Thorvald. Erik ægtede da Thorhilde 2
,

en Datter af Jorund og Thorbjorg Knarrarbringa,

som da var gift med Thorbjorn den Hokdalske.

Erik begav sig da der nordfra, og boede paaEriks-

stade ved Vatsliorn. Eriks og ThorhildesSon hed Leif.

Men efter Eyulf Sors og Holmgange -Rafns Drab

blev Erik forviist fra Hokedalen
;
ban drog da ve-

sterpaa tilBredefjord,og boede paa Oxno paa Eriks-

stade 3
. Han laante Thorgest sine Hoisædessoiler4

,

og kunde ikke faae dem igjen
;
ban krævede dem

da; deraf opstode Tvistigheder og Kampe imellem

ham og Thorgest, som det fortælles i Eriks Saga 5
.

Styr Thorgrimson 6
,
Eyulf fra Svino, Brands Son-

ner fra Alptefjord og Thorbjorn Vifilson 7 ydede

Erik Bistand i Sagen; men Tliord Gellers Sonner

og Thorgeir fra Hitardal 8 stode Thorgestingerne

bi. Erik blev paa Thorsnes Thing erklæret fred-

los, og ban gjorde da i Eriksvaag 9
sit Skib iStand;

da han var færdig, fulgte Styr og de andre ham ud

forbi Gerne. Erik sagde dem
,

at han agtede at

opsoge det Land, som Gunbjorn10
,
UlfKrages Son,

saae, da han drev vester ud i Havet, den Gang han

Skagastrond ,
(rettere Skogastrtind eller Skogarstrondy , /. X,

1

7

) porgesti, O 54, 325.
,8

)
Gellis s., O 61; gelliss, 54, 325.

,9)W.
0 61,53-, pdrnesspmgi, F, O 54,325.

20
) hann, 53.

21 )/- * °

61,63. * 2
) /. i F.

23
) ok, 054,325- 24

) mundi, X, O 53.

2S
) f.i O 61. 26

) Ja er hann sigldi urøhverfi^Island, ok, da hån

seilede undring Island og, X} J>a er barm rak vestr um Is-

land, er hann, da han drev vester efter forbi Island
,
O 61,54,

325; pa er sigldi umhyerfis Island, pa er liann, 53; vestr lun

bal, vestefter, over Havet, Sk .
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sker; kveftst hann aptr mundu leita til
1 vina sinna,

el hann fyndi 2 landit. Eirekr sigldi undan Snæ-

I el I sjokli 3
;
hann fann landit, ok kom utan at pvi4

,

par sern hann kallagi Migjokul 5
;

så heitir nu 6 Blå-

serkr. Hann for [på pagan 7 suSr meg landinu, [at

leita 8 ef pagan 9 væri byggjanda landit10 . Hann
var hinn fyrsta vetr i Eireksey nærr migri hinni eystri

hygg, um vorit eptir for hann til Eiréksfjargar, ok

lok11 ser far hustag. Hann for pat [sumar i lrina

vestri ubygg12
,
[ok gaf viga13 ornefni14 . Hann var

annan vetr i Holmum15 vig Hrafnsgnipu10
;
en hit

prigja sumarit for hann17
til Islands, ok kom skipi

smu i Breigafjorg. Hann kallagi landit18
,
pat er

hann halgi fundit, Grænl^rid19,pviathann [kvag pat20

mundu fysa menn pångat, er21 landit héti vel 22
.

l
) okvitja, ogbesoge

,
t. 53 *

2
) ckki, ikke, t.X. 3 )SnjofelIs-

jdkli, 0 53 ;
Snæfellsnesi

, 061 , 54 , 325.
4
) miclajdkul, 054

, 53 ,

325 ;
hinn mikla jokul, den store Jokel

,
X. *-)/, i O 61 ,'54 , 53, 325 *

6
) /. * 53 *

7
) si«an, siden, X ; fa, /. i O 61 , 54 , 53 , 325 .

fl

)
ok

leita« i, 0 61 «
9
) far, der

, X, 05

4

, 53,325 ;
fangat, det samme,

061 .
10

) f. i O 61 , 54 , 53 , 325 .
11

) fékk
, fik, 061 .

,2
) sama

liaust i vestri byg«, samme Host til den vestligere Bygd, -X,0 54,

53, 325; sumar i hina vestri byg«, 061. 13
) margsta«ar,

paa mange Steder
,
X

y 0 54,53,325* ,4
) det fra [ f. i O 61.

,5
) Eirekshdlmum, X 061,54,53/325. 16

) Hvarfsgnipu, 0 61,

54,53,325. 17
)

alt nor«r til Snæfells, ok inni Hraf'nsfjor«, fa
kveftst hann kominn fyrir botn Eiriksfjar«ar

;
hvarf hann fa

aptr, ok var hinn Ilija (fri«ja) vetr i Eiriksey fur mynni Ei-

rik sijar«ar* Eptir um sumarit for hann, i. e., Nord efter lige

til Sneefjeld og ind i Rafnsfjorden ; da sagde han at han var
kommen det Inderste af Eriksfjorden forbi (eller: kommen lige

overfor det Inderste afEriksfjorden)o.s^v. Næste Sommer drog han
,

t, 0 61,54,53,325 ; 53 har dog rialursfjdr«, Ilafursfjord d.e. af
en Mands Navn, eller og Bukkens Fjord.

,H
) land, 0 61*

19
) Grænaland, X, og undertiden O (ligesom disse Benævnelser
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fandt Gunbjorns Skjær; han sagde at han vilde

komme tilbage til sine Venner, hvis han fandt Lan-

det. Erik seilede ud fra Sneefjelds Jokel11
;
han

fandt Landet, ok kom fra Havet ind til det Sted,

som han kaldte Midjokel; den hedder nuBlaaserk.

Han drog da derfra sonder med Landet, for at un-

dersøge, om det, naar man kom videre, var bebyg-
geligt. Den forste Vinter var han paa Erikso næ-,

sten i Midten af den ostligere Bygd
;
Vaaren efter drog

ban tilEriksfjord, og tog sig der Bopæl. Han drog
den Sommer til den vestre Ubygd, og gav mange
Steder Navn. Den anden Vinter var han paa Holme
ved Rafnsgnipa, men den tredie Sommer ‘foer han
til Island, og kom med sit Skib i Bredefjord. Han
kaldte Landet, som han havde fundet, Gronland,
dii han sagde, at det, atLandet havde et godt Navn,

findes at afvexle i Jlere oldnordiske Skrifter. mjok, meget

,

t'O 61« 21
) ef, dersom, 061. " 2

) istedenfor det fra [har O 54,
sagfti, landit mundu vel gefast mdnnum

,
ok sagfti marga agæla

kosti ok gagnauftgan af landinu
,
veifcifung ndglig allra lianda,

I»ætSi sela ok hvala ok rostiinga, bjarnd/ra ok margra ann-
arra kykvenda, „sagde, at Landet vilde blive et godt Opholdsted
for Folk, samt at det havde mange ypperlige Herligheder og Rig-
domskilder, al Slags Jagt og Fiskeri, baade afSælhunde og Ilval-
fske, Hvalrosse og Bjorne, samt mange andre Slags Dyr.”
Dette sees at have staaet i de af A. Johnsen benyttede Efterret

-

711 nger om Erik Rode
,
da han har oversat det paa Latin i sin

Gi'oenlandia
; dog omtales der endvidere „sneehvide Falke”, fal-

COnes nivei coloris, hvilke vi ikke Unde at være her omtalte
; O

54 har endvidere

:

[ok vildi pann veg tysa menn Jjangat me$ ser

landsins, og vilde derved give Folk Lyst til at drage med sig
did til Landet 325 ligesaa med Undtagelse af Ordene: ok
gagnautSgan

;
saaledes og 53, der endvidere udelader me$ ser til

landsins; x ligesaa, men udelader det fra [ til Slutningen . Re-
3ten af <lettc Capitel fattes i O 54, 325, 53, X.
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Eirékr var å islandi um vetrinn, en um sumarit

eptirforhannat byggja landil 1
;
hann 2 bjo å Bratta-

hliS i Eireksfirfth Sya scgja froSir menn, at a

pvi sama 3 sumri, er Eirekr rau8i for at byggja

Grænland, på4 for [hålfr fjorftitogr 5 skipaorBreiSa-

firSi ok BorgarfirSi, en fjortån 6 kvomust ut pångat;

sum rak aptr, en sum tyndust. pat var XV vetrum,

fyrr cnn kristni var logtekin a islandi; a pvi sama

sumri for utan Friftrekr biskup ok porvaldr Ko8-

ransson 7
, pessir menn namu land å Grænlandi,

er på foru ut me§ Eireki: Herjulfr HerjulfsfjorS,

hann bjo å Herjulfsnesi
,
Ketill KetilsfjorS, Hrafn

Hrafnsfjorft, Solvi Solvadal, Helgi 8 porbrandsson

ÅlptafjorS, porbjorn glora SiglufjorS, Einar Einars-

fjor8, Hafgrimr HafgrimsfjorS ok Vatnahverfi, Arn-

laugrArnlaugsfjorS
;
en sumir foru til Vestribygftar.

[Leifr heppni var skirftr 0 .

2. på er fjortan 10 vetr voru liSriir, frå pvi er

Eirekr raufti [for at byggja Grænland1

1

, på for

Leifr, son Eireks, utan af Grænlandi til Noregs;

kom hann til pråndheims um haustit, på er Olafr

konungr Tryggvason-var kominn norSan afHåloga-

landi. Leifr lagSi skipi sinu inn til NiSaross, ok

for pegar å fund Olafs kon tings. BoSafti konungr

tru honum sem oSrum heiSnum monnum, er å hans

*) Grænland
, 061. 2

) ok
, 061. 3

) /• i G 61. 4
) /. i 061.

s
)
tuttugu ok fimm, fem og tyve,

Landn. ; halfr frifli togr, det

samme,' 0 .
6
) X1III, 0 61; 24, (16) Sk. 7

) detfpigende indtil

Slutningen af Capitlet fattes i O 61. a
) rimeligviis en Skrivefeil

for Snor ri. See ovenfor i Uddragene afLandnama S. 180, 181, 190,

samt herefter i Fortællingenom Snorre Thorbrandson og hans Bro-

/
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vilde trække Folk did. Erik var paa Island om
Vinteren, men om Sommeren efter drog lian over

for at bebygge Landet; han boede paa Brattclid12

i Eriksfjord 1 3
. Saa sige kyndige Folk, at samme

Sommer, da Erik Rode drog at bebygge Gronland,

fore 35 Skibe fra Bredefjord og Borgefjord14
,
men

kun 14 naaede derud15
;

nogle dreve tilbage, og

andre forliste. Det var 15 Vintre, før Christendom-

men blev ved Lov antagen paa Island; samme Som-
mer droge Biskop Fredrik og Thorvald Kodranson
bort fra Island. Følgende Mænd

,
som da droge

ud med Erik, toge Land og Bosæde paa Gronland:

Ilerjulf togHerjulfsfjord, ban boede paaHerjulfsnæs;

Ketil Ketilsfjord, Rafn Rafnsfjord, Solve Solvedal,

Helge Thorbrandson Alptefjord, Thorbjørn Glora
Siglefjord, Einar Einarsfjord, HafgrimHafgrimsfjord

og Vatneliverfe, Arnløg Arnløgsfjord10
;
men nogle

droge til Vesterbygden.

Leif den Heldige dobtes.

2. Da fjorten Vintre vare forløbne, fra den Tid

Erik Røde drog over for at bebygge Grønland, da

reisle Eriks Søn Leif fra Grønland til Norge
;
han

kom til Trondhjem den Høst, da Kong Olaf Trygg-

vesøn var kommen nordenfra Halogeland1

7

. Leif

lagde med sit Skib ind i Nidaros18
,
og drog strax

hl Kong Olaf. Kongen forkyndte Troen for Leif

SOni for andre Hedninger
,
der kom til ham

;
det

(ler, i Thorfinn Karisefnes Saga .
9
) /. i 0 61,53; trå Eirik i,

54* 10
) saaledes rettere O 54,53,325; Xlltl, 061; sextån, F.

1
') fann Graenaland, 53.

i
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fund komu; gckk konungi pat auSvelliga vift Leif;

var hann pa skirSr, ok allir skipverjar hans; var

Leifr meS konungi um vetrinn vel haldinn 1
.

[.Bjarni leitobi Grænlcinds 2
.

3. Herjulfr var Barftarson Herjulfssonar
;
[liann

var fræncii 3 Ingolfs landnamamanns. peim Ilerj-

ulfi gaf Ingolfr land a milli Vogs ok Reykjaness.

Herjulfr bjo fyrst a Drepstokki; porgerftr hét kona

hans, en Bjarni son peirra, ok var hinn efniligsti4

maSr. Hann fy stist utan pegar a unga aldri; var8

honum gott bæéi til fjar ok mannvirSingar, ok var

sinn vetrhvort utan lands e$r me8 feSrsmum. Bratt

atti Bjarni skip i forum; ok hinn sfåasta vetr, er

hann var i Noregi, pa brå Herjulfr til Grænlands-

ferSar me8 Eireki 6
,
ok bra bui sinu. MeS Ilerj-

ulfi var å skipi suftreyskr ma8r kristinn, så er orti

HafgerSingar 6 drapu; par er petta stel i:

Minar bi8r ek munka reyni

meinalausan fara 7 beina;

liei8is haldi hårrar foldar

hallar drottinn yfir mer stalli!

Herjulfr bjo å Herjulfsnesi, hann var hinn gofgasti.

maftr. Eirekr rauSi bjo i BrattahliS
,
hann var par

’) ot i goftu ifirlæti, t. O 54., 325* Cap. 2 har X saaledes

:

Fjdrtan arum sifcar fdr Leifr Eireksson afGrænlandi til Noregs,

ok let Olafr komingr Tryggvason skira hann ok alla skipara

hans ,
ok haffii far miklar virftingar af ltondngi um vetrinn

;

sigldi sifian til Grænlands aptr meft kristni, ok hélzt far fa$an

af kristinddmr, i.e. Fjorten Aar derefter foer Leif Erikson fra
Gronland til Norge. Kong Olaf Tryggveson lod ham og hans

Skibsfolk dobe
,
samt viste ham den Vinter megen Ære. Leif

overbragde derpaa Christendommen til Gronland
, hvor Christen-
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var Kongen let at bevæge Leif
;

lian blev da dobt

og alle hans Skibsfolk
;
Leif var hos Kongen om

Vinteren, og blev vel behandlet19 .

Bjai'ne opsogte Gronland.

3. Herjulf var en Son af Bård Herjulfson; lian

var Landnamsmanden Ingolfs Frænde. Ingolf gav

Herjul f Land imellem Vaag og Reykenæs. Herjulf

boede forst paa Drepstok20
;
lians Kone hed Thor*

gerde, og deres Son Bjarne
,
en meget haabefuld

Mand. Han fik allerede som ung Lyst til at reise

udenlands, og forhvervedc sig snart baade Gods

og Anseelse
;
og han var hver anden Vinter uden-

lands, liver anden hjemme hos sin Fader. Snart

eiede Bjarne sit eget Fartoi. Den sidste Vinter lian

var i Norge, lavede Herjulf sig til at reise til Grøn-

land med Erik. Paa Skibet hos Herjulf var en

christen syderoisk Mand 21
;
han digtede Hafgerd-

inga Drapa (Havbrændingskvadet)22
,
hvori dette

er Omkvædet:

Mine Reiser jeg den milde

Munkes Prover beder styre,

Haanden holde Himmelborgens

Herre over mig bestandig 2 *

!

Herjulf boede paa Herjulfsnæs24
;
han var en me-

get anseelig Mand. Erik Rode boede paa Brattelid

;

heden siden den Tid er bleven holdt vedlige.
2
)
Fra sigling Bjarna

Iierjiilfssonar, om Bjarne Herjulfsons Seilads, S.

3

) frænda, P.
4

) ciiiilegasti, 'jP,
s
)
Eiriki, allevegne, P, S, 6

) Hafgerfcmga, an-
dre Afskrifter.

7
)

farar, rettere, P,S.

(rronlands historiske Mindesmærker. 1 Bind.
(
14

)
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meft mestri virbingu
,
ok lutu allir til lians, pessi

voru born Eireks: Leifr, porvaldr 1 ok porsteinn,

enFreydis hétdottir hans; liun vargiptpeimmanni,

er porvarbr 2 het, ok bjuggu pau i Gorbum, par

sein nu er biskupsstoll
;
liun (var) svarri mikill, en

porvarbr var Htilmenni.; var hun mjok gefin til fjår.

Iieibit var folk aGrænlandi i pann tima. pat sama
sumar kom Bjarni skipi sinu a Eyrar, er fabir lians

hafbi brottsiglt um vorit. pau tibindi poltu Bjarna

mikil, ok vildi eigi bera af skipi sinu. pa spurbu

liasetar hans
,
hvat er liann bærist fyrir

;
en liann

svarar, at liann ætlabi at halda sibvenju sinni ok

piggja at 3 fobur sinum vetrvist : ok vil ek lialda

skipinu til Grænlands
,
ef per vilit mer fylgb veita.

Allir kvobust hans rabum fylgja vilja. pa mælti

Bjarni : uvitrlig mun pikja vor ferb
,
par sem eingi

vorr hefk* komit i Grænlandshaf. En po lialda

peir nu i haf, pegar peir voru bunir, ok siglduprja

daga, par til er landit var vatnat
;
en pa tok af byr-

inn, ok lagbi [a norrænur 4, ok pokur, ok vissu

peir eigi, hvert at peir foru
, ok skipti pat morgum

dægrum. Eptir pat sa peir sol, ok mattu pa deila

ættir 5
;
vinda nu segl, ok sigla petta dægr, abr peir

saland, ok ræddu um meb ser, hvat landi petta

munvera, en Bjarni kvebst hyggja, at pat mundi
eigi Grænland. peir spyrja, hvort liann vill G sigla

at pessu landi
,
ebr eigi. pat er mitt rab

,
at sigla

i nand vib landit, (segir hann); ok sva gera peir,

*) porvaror. nogle jtfskr. 2
) Porvaldr^ bestandig P, S. 3

)
af,

P. 4
) at norræni^ P; a norræni, S.

5
) 4ttir, P. 6

) vili, P

•

i
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han var der den mest anseete, og alle rettede sig

efter ham. Disse vare Eriks Born : Leif, Thorvald

og Thorstein og en Datter
,
som hed Freydis, der

var gift med en Mand, ved Navn Thorvard; de

boede i Garde25
,
hvor nu Bispestolen er

;
hun var

meget stormodig, men Thorvard var indskrænket,

og hun var mest givet ham for hans Rigdoms Skyld.

Den Tid var Folket paa Gronland hedensk. Bjarne

kom med sit Skib til Ore26 samme Sommer, som
hans Fader var seilet bort om Vaaren. Denne Ti-

dende syntes Bjarne vigtig, og han vilde nu ikke

udlosse sit Skib. Da spurgte hans Skibsfolk, hvad

han havde i Sinde; han svarede at han agtede at

holde sin Skik og have sit Vinterophold hos sin

Fader:
uog jeg vil,” sagde han uholde med Skibet

til Gronland, hvis I ville tilstaae mig eders Folge.”

De sagde alle, at de vilde folge hans Raad. Da
sagde Bjarne: uUforstandig vil vor Reise tykkes,

eftersom ingen af os har været i Grønlands Hav.
1 ’

Men dog begave de sig paa Soen, saasnart de vare

færdige, og seilede i tre Dage, indtil Landet tabte

sig afSyne under Vandet; men da lagde Boren sig,

og der opkom Nordenvinde27 og Taager, og de

vidste ikke, hvor de fore, og saaledes gik det i

mange Dage. Derefter saae de igjen Solen, og de

kunde da skjelne Himmelegnene
;
de heiste nu Seil,

og seilede denne Dag
,
for de saae Land, og talte

da imellem sig om, hvad Land dette kunde være,

og Bjarne sagde, at han troede
,

at det ikke kunde

være Gronland. De spurgte, om han vilde seile til

(14*)
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ok så pat brått, at landit var ofjollott, ok skogi

vaxit, ok smår hæftir 1 å landinu, ok létu landit å

bakborfta, ok létn skaut 2 horfa å land. Siftan sigla

peir tvo dægr, åftr peir så land annat; peir spyrja,

livort Bjarni ætlafti pat cnn Grænland
;
bann kveSst

éigiheldr ætla petta Grænland enn bit fyrra: pviat

joklar er li mjok 3 miklir sagSir å 4 Grænlandi. peir

nålgu8ust brått petta land, ok så pat vera siett land,

ok viSi vaxit. på tok af byr fyrir peim. på ræddu

håsetar pat 5
,
at peim potti patråft, at taka pat land,

én Bjarni vill pat eigi
;

peir pottust bæSi purfa vi$

ok vatn. At dngu eru per pvi dbirgir, segir

Bjarni; en pd fékk liann af pvi nokkut åmæli af

håselum sinum. Hann ba$ på vinda segl, ok sva

var gert; ok settu framstafn frå landi, ok sigla i

liaf utsynnings byr prju dægr, ok så på land it

priSja
;
en pat land var hått ok fjollott, ok jokull 6 å

;

peir spyrja på, ef Bjarni vildi at landi låta par, en

bann kveftst eigi pat vilja: pviat mer lizt petta land

ogagnvænligt. Nu lægSu 7 peir eigi segl sitt, balda

nieft landinu fram, ok så, at pat var eyland; settu

enn stafn vift pvi landi
,
ok liéldu 1 liaf liinn sama

byr; en veSr ox 8
i liond, ok ba3 Bjarni på svipta

ok eigi sigla meira, enn bæSi dygSi vel [skipi peirra

ok rciSa 0
;

sigldu nu fjogur10 dægr; på så peir

land hit fjdrSa. på spurSu peirBjarna, hvort liann

ætlafti petta vera Grænland, eSr eigi. Bjarni svar-

*) heitsir. Heder , P. 2
) saaledes P; skut, Bagstavnen

,
F.

3 ) udelade P y
S» P. 5)um, P .

6)jokIar, Jokler.
7 )saale

-

des

P

tS

i

logflu, F. 8)vdx, P. 9)skip peirra ok reifii, P. 10
)
111,5.
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dette Land, eller ikke. uDet er mit Raad”, sagde

han, uat seile nær ved Landet og de gjorde saa,

og saae snart, at Landet var uden Fjelde, ogbevoxet

med Skov, og havde smaaeHoie. Delode da Landet

paa deres venstreSide, og lode Seilets Skjod vende

mod Land. Siden seilede de to Dage, for de saae

et andet Land. De spurgte, om Bjarne troede, at

dette var Grouland, men han sagde, athan ligesaå lidt

troede, at delte var Gronland som det forrige
: uthi

paa Gronland siges der at være meget store Isbjerge.
11

De nærmede sig snart til dette Land, og saae, at det

var et fladt Land, bevoxet med Skov. Da lagde Boren

sig for dem, og Skibsfolkene talte da om, at det syntes

dem raadeligst, at lande der; men Bjarne vilde det

ikke. De foregave, at de baade trængte til Brændsel

og- Vand. uPaa ingen af disse Dele liave I Mangel,

sagde Bjarne
;
men dog fik lian derfor nogen Bebrej-

delse afsine Skibsfolk. Han bad dem lieise Seil, og de

gjorde saa
;
de vendteForstavnen fra Land, og seilede

ud i rum So med Sydvestvind i tre Dage, saae da det

tredie Land, og dette Land var lioit
,
og bedækket

med Fjelde og Isbjerge. De spurgte da, om Bjarne

vildelægge der til Land, men han sagde, athan ikke

vikle det
: utlii

dette Land forekommer mig ikke at

være noget tjenligt Oplioldsted.” De dæmpede da

ikke deres Seil, men boldt frem langs med Landet, og

saae at det var en O ;
de vendte igjen Bagstavnen imod

del le Land, og seilede ud paa Havet med samme Bor

;

men Blæsten tiltog, og Bjarne bod da at sætte paa Sei-

lcne, og ikke seile stærkere, end deres Skib og Skibs-
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ar: petta er likast pvi
,
er mer er sagt fra Græn-

landi; ok her munu ver at landi halda. Sva

gera peir, ok taka land undir einhverju nesi at

kveldi dags; ok var par båtr å nesinu; en par

hjo Herjulfr, faftir Bjarna, a pvi nesi, ok af pvi

hefir nesit nafn tekit, ok er siftan kaliat Hérjulfs-

nes. For Bjarni nu til foftur sins, ok liættir nu
sigli'ngu

,
ok er meft foftur sirium, meftan Herjulfr

liffti
;
ok siftan bjo hann par ep lir [foftur sinn 1

.

HER HEFR GRÆNLENDlNGA pÅTT 2
.

at er nu pessu næst at Bjarni Herjulfsson kom
utan af Grænlandi a fund Eirelcs jarls

;
ok tdk jarl

vift honum vel. Sagfti Bjarni fra ferftum sinurn, er

hann haffti lond séft, ok potti monnum [hann verit

hafa uforvitinn 3
, er hann haffti elcki at segja af

peim londum, ok féklc hann af pvi nokkut :imæli.

Bjarni gerftist hirftmaftr jarls, ok for ut til Grænlands
um sumarit eptir. Var nu mikil umræfta um landa-

leitan. Leifr, son Eireks raufta or Brattalilift, for a

fund Bjarna Herjulfssonar, ok keypti 4 skip at hon-
um, ok réft til haseta, sva at peir voru halfr fjdrfti

togr manna saman. Leifr haft foftur sinn Eirek, at

hanri mundi enn fyrir vera forinni. Eirekr taldist

heldr undan, kveftst [på vera hniginn i aldr 5
,
ok

kveftstminna mega vift vosi ollu, enn var. Leifr kveftr

hann enn mundu mestri heill styra afpeim frænd-

um; ok petta let Eirekr eptir Leifi, ok riftr heiman,

*) hann, ham, P. *) Frå Iandafundi Leifs Eirikssonar, om
LeifErihsdns Opdagelse af Lande, P,S.

J)at verit liafa lifor-

vitni, S o.ft. *) kaupir, leier
,
hyrer, P. ‘) hniginn at aldri, P.
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redskaber kunde udholde. De seilede nu i fire Dage

;

da saae de det fjerne Land
;
de spurgte da Bjar-

ne, om lian troede, at dette var Gronland, eller ikke.

Bjarne svarede
: uDette er ligest Gronland, efter hvad

man har fortalt mig omsamme, og lier ville vi styre

til Land.’
1 De gjorde saa, og landede om Aftenen un-

der et Næs, hvor der var en Baad. Paa dette Næs boede

Bjarnes FaderHerjulf
;
afham har N æsset faaet Navn,

oger siden kaldt Herjulfsnæs. Bjarne drog nu tilsin

Fader, opgav Sofarten, og blev hos sin Fader, saalæn-

ge denne levede; siden boede han der efter Faderen.

HER BEGYNDER FORTÆLLINGEN OM GRON-

LÆNDERNE.

Dernæst er nu at fortælle, at Bjarne Herjulfson

kom ude fra Gronland, og besogtcErik Jarl29
,
ogJar-

len tog vel imod ham. Bjarne fortalte om sine Reiser,

at han havde seet ubekjendteLande
;
Folk syntes at

han ikke havde været videbegjerlig, dahan intet hav-

de at berette om disse Lande, og dette blev lagt ham

noget til Last. Bjarne blev Jarlens Hofsinde, og drog

ud til Gronland den folgende Sommer. Der taltesnu

meget om Opdagelsesreiser. Leif, Erik Rodes Son

fra Brattelid, drog til Bjarne Herjulfson, og kjobte

Skibet afham, og hvervede Folk dertil, saa at de vare

i alt 35 Mand. Leif bad sin Fader Erik, at han vilde

være Anforer paa Reisen
;
men Erik undskyldte sig,

og gav til Grund, at han nu var temmelig til Alders, og

kunde ikke som tilforn udholde alle Reisens Besvær-

ligheder. Leifsagde athan endnu vilde være den af

Frænderne, hvem Lykken snarest vilde Itilge; Erik

i
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Jdu er Jeir eru at Jvi bunir; ok [var Ja skamt 1 at

fara til skipsins
;

drepr hestrinn fæti
, så er Eirekr

reié, ok feli hann afbaki, ok lestist fotr hans
; Ja

mælti Eirekr: ekki mun mer ætlat at finna lond

fleiri, enn Jetta er nu byggjum ver
;
munu ver nu

ekki leingr fara allir samt. For Eirekr lieim i

Brattahltø
,
en Leifr reSst til sltips

,
ok félagar hans

melS honum, lialfr fjor<5i togr 2 manna. par var

suSrmaSr einn i fercS, er Tyrker hét. Nu hjuggu
Jeir skip sitt, ok sigidu i haf, Ja er Jeir voru hun-
ir, ok fundu Ja Jat land fyrst, er Jeir Bjarni fundu
siSast. par sigla Jeir at landi, ok lcostuSu akker-

um, ok skutu hati
,
ok foru å land, ok sa Jar eigi

gras. Joklar milclir voru ajlt hit efra, en sem ein

hella væri allt til joklanna fra sjonum, ok syndist

Jeim Jat land vera gæfodaust. på mælti Leifr:

eigi er oss nu Jat orSit uni Jetta land, sem Bjarna,

at ver hafim eigi komit a landit; ny. mun elc gefa

nafn landinu, ok kalia Helluland. SiSan foru Jeir
td skips; eptir Jetta sigla Jeir i haf, ok fundu
land annat, sigla enn at landi, ok kasta akker-

mn, skjota siSan bati, ok ganga a landit. pat

land var slétt, ok skogi vaxit, ok sandar livitir

viSa, Jar sem Jeir foru, ok osæhratt. på mælti
Leifr: af kostum skal Jessu landi nafn gefa, ok
kalla Markland; foru siSan ofan aptr til skips

sem fljotast. Nu sigla Jeir JaSan i haf landnyrS-

) på skamt, var, da der kun par et hort Stykke Vei. Saaledes
sees Torfæus og at have forstaaet dette Sted, i hans Vinlandia
S. 4. -) lugr, P.
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gav da efter for Leifs Bon, og red hjemmefra, saa-

snart de vare færdige. Da der kun var en kort Vei til

Skibet, snublede Hesten, som Erik red paa
;
han faldt

af, og fik Foden forslaaet. Da sagde Erik: uEi er det

mig bestemt, at opdage flere Lande, end dette som vi

nubeboe 30
,
og vi skulle nu ikke folges ad længere

alle.
11

Erik drog hjem til Brattelid, men Leifbegav

sig til Skibet med sine Stalbrodre, 35 Mand. Paa

Reisen var ogsaa en tydsk Mand 31
,
ved Navn Tyr-

ker 32
,
med. De beredte nu deres Skib, og seilede

ud i Soen, da de vare færdige, og fandt da forst det

Land, som Bjarne fandt sidst. De seilede der til Land,

og kastede Anlcere, slcode Baaden ud, og gik i Land;

og saae der intet Græs
;

store Jokler vare overalt

oppe i Landet, men fra Soen til Joklerne var det som

een Helle eller Steenflade, og dette Land forekom

dem ingen Herligheder at have. Da sagde Leif: uNu
er det ikke gaaet os med dette Land, som det gik Bjar-

ne, at vi ikkehave været paa det; jeg vil da giveLandet

Navn og kalde det Helleland33 .

1
’ De begave sig siden

om Bord. Derefter seilede de ud paa Soen, og fandt

et andetLand; de seilede igjen til Landet, og kastede

Ankere, skode siden Baaden ud, og gik i Land. Dette

Land var fladt, og bevoxet med Skov, og vidt om-

kring, hvor de gik, vare der hvide Sandstrækninger,

og Strandbredden var uden Bratheder. Da sagde

Leif: uDette Land skalman give Navn afdets Beskaf-

fenhed, og kalde det Markland (fladt Skovland)34 . De

droge siden paa det snareste igjen ned til Skibet. Nu

seilede de derfra i rum So med Nordostvind, og vare



218 ERIK DEN RØDES SAGA.

ingsveSr, ok voru uti II dægr, åSr peir så land, ok
sigidu at landi

,
ok komu at ey einni

,
er lå norår

af landinu, ok geingu par upp, ok såst um 1 goSu

vefcri, ok fundu pat at dogg var å grasinu, ok varå

peim pat fyrir, at peir toku liondum sinum i dogg-

ina, ok brugSu i raunn ser, ok pottust ekki jafn-

sætt kent liafa
, sem pat var. SiSan foru peir til

skips sirts
, ok sigldu i sund pat, er lå milli eyjar-

innar ok ness 1 pess, er norår gekk af landinu;

stefndu i vestrætt fyrir nesit; par var grunnsæfi

mikit at fjoru sjofar, ok stoS på uppi skip peirra,

ok var på långt til sjofar at sjå frå skipinu. En
peim var svå mikil forvitni å at fara til landsins,

at peir nentu eigi pess at biSa, at sjor félli undir

skip peirra, ok runnu til lands, par er å ein feli or

vatni einu; en pegar sjor féll undir skip peirra, på
toku peir båtinn, ok reru til skipsins, ok fluttu pat

upp i ana, si8an i vatnit, ok kostråu par akkerum,
ok baru af skipi 2 hu8fot sin, ok geråu par bu8ir;

toku pat rå8 siSan, at buast par um pann vetr
,
ok

geråu par hus mikil 3
. Hvorki skorti par lax i ånni

né i vatninu, ok stærra lax enn peir hefSi fyrr sé8.

par var svå goSr landskostr, at pvl er peim syndist,

at par mundi eingi fénaSr foSrpurfa å vetrum; par

kvomu eingi frost å vetrum, ok litt renu8u par
gifts. Meira var par jafndægri enn å Grænlandi

c8r Islandi
;
sol liafSi par eyktarstaS ok dagmålastaS

um skamdegi4
: En er peir hofSu lokit husgerå

•) sunds, Sund, P. 2
) skipum, S. 3) mikit, c/ stort (IIuus),

P. 4
) kan ogsaa udlægges: fra Kl 9 F,M. til Kl 3 EM.
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i Soen to Dage, inden de saae Land
;
de seilede did,

og kom til en O
,
som laae nordenfor Landet

;
der

gik de op, og saae sig om i godt Veir, og mærkede
at der varDug paa Græsset; det traf sig da saa, at

de toge med Hænderne i Duggen, og stak Fingrene i

Munden
;
de syntes ikke at liave smagt noget saa

sodt, som det var35 . Siden droge de til Skibet, seilede

ind i det Sund, som laae imellem Oen og et Næs, der

gik nordud af Landet, og styrede vesterind Næsset

forbi. Der var meget grundt i Ebbetiden, og deres

Skib stod derfor oppe, saa der var langt at see fra

Skibet til Soen. Men deres Lyst til at komme til Land
var saa stor, at de ikke gave sig Tid til at vente,

indtil Vandet igjen steg op under deres Skib
,
men

lob strax i Land paa etSted, livor en Flod faldt ud
af en Indso; men saasnart Vandet steg op under Ski-

bet, toge de Baaden, og roede til Skibet, og forte

det op i Floden, og derfra i Indsoen, livor de kaste-

de Ankere, bare deres Koier30 op fra Skibet, og gjor-

de sig der Boder ellerBrædehytter; siden fattede de

den Beslutning, at berede sig til at forblive der denne

Vinter, og de byggede da store Huse. Der fattedes

ikkeLax hverken i Floden eller i Indsoen, og det var

slorreLax, end de for bavdeseet37 . Landets Beskaf-

fenhed var der, eftersom dem syntes, saa god, at ki-

letKvæg kunde der bebove Foring om Vinteren, thi*

da kom der ingen Frost, og Græsset visnede kun

lidt38 . Dag og Nat vare der mere lige lange end paa

Gron]and eller Island, thi paa den korteste Dag var

Solender over Horizonten fraKlokken otte om For-
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sinni
, fa mælti Leifr vi8 foruneyti sitt : nu

låtalifti voru i tvo staSi, ok vilek kannå lata landit;

ok skal helmingr li8s vera vi8 skala heima, en ann-

ar helmmgT skal kanna landit, ok fara eigi leingra,

’enn feir komi lieim at kveldi, ok skilist eigi.
11

Nu ger8u feir svå um stund. Leifr ger8i ymist,

at hann for me8 feim, e8r var heima at skala.

Leifr varmikill ma8r ok sterkr, manna skoruligastr

at sjå, vitr inaSr ok gd8r hofsmafir um alla hluti.

Leifr hinn heppni fann menn i skeri a haft ±
.

2. A einhverju kveldi har fat til ti8inda, at

manns var vant af li8i fcirra ,
ok var fat Tyrker

Su8rma8r. Leifr kunni fvi storilla, fviat Tyrker

hai‘8i 2 leingi verit me8 feim feSgum, ok elskat mjok

Leif i barnsesku
;

taldi Leifr nu mjok a hendr for-

unautum sinum
,
ok hjost til fer8ar, at leita hans,

ok XII menn me8 lionum. En er feir voru skamt

komnir fra skala, fa gekk Tyrker i mot feim, ok

var lionum vel fagnat. Leifr fann fat bratt, at

fostra hans var skapfatt 3
;
hann var brattleitr ok

lauseygr, smaskitligr 4 i andliti, litill vexti ok ves-

alligr, en lfrottamaSr a allskonar hagleik. pa

mælti Leifr til hans: hvi vartu svå seinn, fostri

minn ! ok fraskili foruneytinu. Hann tala8i fa fyrst

leingi a fyrsku 5
, ok skaut marga vega augunum,

ok gretti sik; en G feirskildu eigi, hvat er hann sagSi.

*) Leifr er a fv; landi um vetrinn, ok kalla«i fat Vinland;

siglir si'8an heim til Grænlands aptr, ok hjålpar skipbrotsmiinn-

um
, Leif opholder sig i dette Land om Vinteren

}
og giver det

Navn af Viinland ;
seiler derefter hjem til Gronland

,
og redder

vil ek skipta
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middagen til Klokken fire om Eftermiddagen 30
. Men

da de vare færdige med Huusbygiringen, sagde Leif

til sit Folge
: uNu vil jeg skifte vore Folk i to Dele og

lade Landet undersøge, og skal Hælvten afMandska-

bet være hjemme ved Huset, men den anden Hæl vte

skal undersoge Landet, men dog ikke drage længere,

end at de kunne komme hjem om Aftenen
,
og de

skulle ikke skilles ad.” De gjorde nu saa en Tid, og

Leifafvexlede, saa at han den ene Dag drog med dem,

men varden anden hjemme ved Huset. Leif var en

stor og stærk Mand, myndig og anseelig, derhos for-

standig og maadeliolden i alle Ting.

Lefden Heldigefandt Folk paa et Sk]ær i Ha'vet.

2. Det hændte sig en Aften, at der savnedes en

Mand af deres Folge, det var den tydske Mand Tyr-

ker. Dette tog Leif sig meget nær, tlii Tyrker havde

længe været hos hansFader og ham, og elsket Leif

meget i hans Barndom. Leifsatte nu sine Folk liaardt

i Rette, og beredte sig med 12 Mand til at soge efter

ham. Men da de varekomne et kort Stykke fra Huset,

gik Tyrker demimode, og blev med Glæde imédta-

gen. Leifmærkede strax, at hans Fosterfader ikke ret

var ved sin Samling. Tyrker havde en hoi Pande

og flygtige Oine, var fregnet i Ansigtet40
,
liden og

ussel afVæxt, men fortrinlig i alskens Kunstfær-

dighed. Da sagde Leif til ham: uHvi vardusaaseen,

min Fosterfader, og skiltes fra Folget?” Han talte da

forst længe paa Tydsk 41
,
og dreiede Oincne til for-

Skibhrudne
,
P, S, 2

) mjok , meget, till. P,
3
) skapgott, i god

Lune, p. 4) smaskilligr, P. 5
) frfsku, P.

6
)

er, da

,

i\
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Hann mælti Ja a norrænu
,
er stund lei$ : ek var

geinginn eigi miklu leingra, en Jo kann ek nokkur
nynæmi 1 at segja; ek fann vinvift ok viiiber.

Mun Jat satt, fdstri minn? kvaft Leifr. At visu

er Jat satt, kvaft liann, Jviat ek var Jar fæddr,

er hvorki skorti vinvift 2 né vinber. Nu svofu Jeir

af Ja nott; en um morguninn mælti Leifr vift ha-

seta si'na: nu skal hafa tvennar svslur fram • ok
* /

skal sinn dag hvort, lesa vinber, e8r hoggva vin-

viS ok fella morkina, sva at fat verSi farmr tilskips

mins; ok fetta var råSs tekit. Sva er sagt [at

eptirbåtr feirra var fylldr af vinberjum. Nu 3 var

hogginn farmr a skipit 4
;
ok er vorar, få bjuggust

feir, ok sigldu bart, ok gaf Leifr nafn landinu

eplir landkostum 5
,
ok kallaSi Vinland. Sigla nu

siSan i haf, ok gaf feim [vel byri°, far til er feir

så Grænland, ok fjoll undir joklum. på tok einn

maSr tilmåls, ok mælti viS Leif: hvi styrir fu
sva mjok undir veSr skipinu. Leifr svarar : ek

hyggat stjorn minni, en fo enn 7 at fleira, e8r hvat

sjåi fer til tiSinda? peir kvoftust ekki sjå, fat

er tiftindum sætti. Ekveiteigi, segir Leifr, hvort

ek sé skip eSr sker. Nu sjå feir, ok kvoftu sker

vera. Hann såfviframar enn feir, at hann så menn
nymæli, P. 2

) vmvitSu, P. 3
) eptir fat batr feirra var fylldr

afvinberjum, efterat deres Baad var bleven fyldt med Viindruer
,

blev o. Ss v., P. 4
) P till. far voru ok hveitiakrar sjalfsanir, ok

fau tré er mtisur heita; ok hof«u Jeir af tillu fessu rae« ser

nokkur merki
5
sura tré svå mikil, at 1 hus voru log«, der vare

ogsaa Hvedeagre, som ikke behovede at saaes
, og Træer af det

Slags som kaldes Diasur } af alt dette medtoge de Pr'over , nogle



ERIK DEN RØDES SAGA. 223

skjellige Sider
,
og vrængede Munden

,
da de ikke

forstode, hvad han sagde. Efter nogen Tids Forlob

talte han paa Nordisk42 : Jeg var ikke gaaet meget

længer frem, men dog har jeg nogen ny Opdagelse

at fortælle; jeg fandt Viinranker og Viindruer.
11

uMon det er sandt, min Fosterfader?
11

sagde Leif.

uTilvisse er det sandt,
11

sagde han, uthi jeg var fodt

i en Egn, hvor der hverken fattedes Viinranker eller

Viindruer.
11 De sov nu den Nat, men om Morgenen

efter sagde Leif til sine Skibsfolk: uNu ville vi tage

os to Ting for, saa at vi den ene Dag samle Viin-

druer, og den anden hugge Viinranker, og fælde

Træer, saa at derafkan blive Ladning til mit Skib;
11

og de toge da denne Beslutning. Det er fortalt, at

deres Storbaad var fyldt med Viindruer 43
. Der blev

nu hugget Ladning til Skibet, og da det vaaredes,

beredte de sig, og seilede derfra, og Leif gav Lan-

det Navn efter dets Herligheder, og kaldte detViin-

land44 . De seilede siden ud i rum So, og havde god

Bor, indtil de saae Gronland og Fjeldene nedenfor

Joklerne. Da tog en Mand til Orde, og sagde til Leif:

uHvi styrer du Skibet saa meget imod Vinden?
11

Leif svarede: uJeg giver Agt paa min Forretning at

styre, men dog nu ogsaa paa noget mere, og kunne I

ikke see noget nyt ?” De svarede at de intet usædvan-

ligt kunde mærke. uJeg veed ikke,
11
sagde Leif, uom

3eg seer et Skib eller etSkjær.
11 De saae nu derhen,

°g sagde at det var etSkjær. Men han havde endnu
saa meget skarpere Syn end de, at han saae Folk paa

Træer (deriblandt vare) saa store at man brugte dem til Byg-
ningstommer, P. s

) landskostum, P. 6
) byr, P. 7

) nu, P.
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i skerinu. Nuvilek, at ver bpitim undir veSrit,

segir Leifr, sva at nåim til feirrå, ef menn em
furftugir at na vorum fundi

,
ok er nauSsyn å at

duga feim; en meS fviat feir sé eigi friémenn, få
eigum ver alian kost undir oss, en feir eklci undir

ser. Nu sækja feir undir skerit, ok lægSu segl

sitt, ok kostuSu akkeri, ok skutu litium båti o8r-

um, er feir lioféu haft me8 ser. på spurSi Tyrker,

hverr far réSi fyrir liSi. Så kveSst porir heita, ok

vera norrænn ma8r at lcyni: e8r hvert er fitt

nafn? Leifr segir til sin. Ertu son Eireks rau&i

or Brattalilfå ? segir hann. Leifr kva8 sva vera.

Nu vil ek, segir Leifr, bjo8a yftr ollum a mitt skip,

ok fémunum feim, er skipit må vifttaka. peir

fågu fann kost, ok sigldu siSan til EireksfjarSar

meSfeim farmi, far til er feir komu til Brattahlift-

ar
;
båru farminn af skipi. SiSan bauft Leifr pori

til vistarmeS ser, ok GuSriSi, konu hans, ok III

monnum oSrum, en fékk vistiroftrum håsetum, bæfti

poris ok sinurn félogum. Leifr tok XV menn or

skerinu
;
liann var sfåan kallaSr Leifr hinn heppni

;

Leifi var8 nu bæSi gott til fjår ok mannvirSingar.

pann vetr kom sott mikil i lift poris, ok andaSist

hann porir ok mikill hluti lifts hans. pann vetr

andaftist ok Eirekr raufti. Nu var umræfta mikil

um Vinlandsfor Leifs
,
ok fotti porvaldi

,
broftur

hans, of uvifta kannat hafa verit landit. på mælti

Leifr vift porvald: fu skalt fara meft skip mitt,

broftir! ef fu vill, til Vinlands; ok vil ek fo, at
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Skjæret. uNu vil jeg,” sagde Leif, uat vi holde imod

Vinden, for at vi kunne komme til dem, om de

skulde behoye vor Bistand, og Nødvendigheden

kræver at vi komme dem til Hjelp
;
hvis de ikke

skulde være fredelige til Sinds, da staaer det i vor

Magt, hvad vi ville gjore, men ikke i deres, hvad de

ville.” Deseiledenu op under Skjæret, og droge de-

res Seil ind, kastede Anker, og skode ud paa Soen en

anden lille Baad
,
som de havde fort med sig. Da

spurgte Tyrker, hvo der var deres Anforer. Denne

nævnte sig Thorer, og sagde at han var en Nordmand

;

umen hvad er dit Navn ?” spurgte han. Leifnævnte sit

Navn. aErdu en Son afErik den Rode fraBrattelid?”

spurgte hin. Leif sagde at det var saa. uNuvil jeg,”

sagde Leif, utage eder alle om Bord paa mit Skib, til-

ligemed det Gods som Skibet kan rumme.” De toge

imod dette Tilbud, og seilede derpaa med denne Lad-

ning til Eriksfjord og lige til Brattelid
;
der udlossede

deSkibet. Siden tilbod LeifThorerog hans Kone Gud-
rid og tre andre at opholde sig hos ham, og skaffede

de andre Skibsfolk
,

saavel Thorers som sine egne

Folk, Herberge andensteds. Leifbjergede 15 Menne-

sker fra Skjæret; han blev siden kaldt Leifden Heldi-

ge. Leifhavde saaledes baade erhvervet sig Gods og

Anseelse. Samme Vinter kom der en svær Sygdom

iblandtThorersFolk, som bortrev saavel Thorer selv,

som en stor Deel afhans Folk. Denne Vinter dode og-
saa Erik den Rode. Nu taltes der meget om Leifs Viin-

landsreise, og hans BroderThorvald syntes, at Landet

Oriinlands historiske Mindesmærker. 1 Bind. (15)
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skipit fari adr eptir vidi peim, er porir åtti i sker-

inu
;
ok sva var gert.

porvaldr for til Vinlands *

.

3. Nu bjost porvaldr tilpeirrar ferdar med XXX
manna medumradi 2 Leifs, brodur sins. Sidan bjuggu

peir skip 'sitt, ok héldu i haf, ok er emgi fråsogn

mri ferd peirra
,
fyrr enn peir koma til Vildands li I

Leifsbuda, ok hjuggu par um skip sitt; ok såtu

um kyrt pann vetr, ok veiddu fiska til matar ser.

En um vorit mælti porvaldr, at peir skyldu bua

skip sili, ok skyldi eptirbåtr skipsins, ok nok k-

urir menn med, fara fyrir veslan landit, ok kanna

par um sumarit. peim syndist landit fagrt ok skog-

6 tt, ok skamt milli skogar ok sjovar, ok hvitir

sandar. par var eyjott mjok ok grunnsæfi mikit.

peir fundu hvergi 3 manna vistir né dyra; en i eyju

éinni vestarliga fundu peir kornhjålm af tre; eigi

fundu peir fleiri mannaverk, ok fdru aptr, ok

kvomu til Leifsbuda at liausti. En at sumri odru

,

for porvaldr fyrir austan med kaupskipit, ok hit

nyrdra fyrir landit. på gerdi at peim vedr hvast

fyrir andnesi einu, okrak papar upp, ok hrutu

kjolinn undan skipinu, ok hofdu par langa dvol, ok
1 hællu skip sitt. pa mælti porvaldr vid forunauta

sina: nu vil ek at ver reisim hér upp kjolinn å

nesinu, ok kallim4 Kjalarnes 5
;
ok sva gerdu peir.

i) Fra porvaldi Eirikssyni, brctøur Leifs, ok Skræli'ngjum i

Vi'nfandi, om Thorvald Brikson, Leifs Broder, og Skrællingerne

i Viin\and,
P,S. 2)r4$i, efter sin Broders Raad, P. 3

)
hvorki,

hverken
}
P. a

) kollum ,
P.

r>

) Kjalnarnes, paa dette Sted, P*
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var blevet undersOgt i en altfor liden Strækning. Da
sagdeLeiftilTliorvhld: uDu kan, min Broder, om du

vil, dragemed mit Skib til Viinland; men dog vil jeg

forst lade Skibet gaae at hente detTommer, som Tho-

rer havde paa Skjæret og dette gjorde de.

Thorvald drog til Viinland.

3. Nu beredte Thorvald sig til denne Reise med
30 Mand, og raadforte sig derom med sin Broder Leif.

De gjorde siden deres Skib færdigt, og seilede ud i

rumSo
;
og der fortælles intet om deres Reise, forend

de kom til Viinland til Leifsboder45 . Der bragte de

deres Skib i Forvaring, og opholdt sig rolig den Vin-

ter, og fangede Fiske til deres Fode. Men om Vaaren

sagde Thorvald, at de skulde berede deres Skib, og

nogleMænd skulde med Skibets Storbaad seile langs

*ned den vestlige Kyst afLandet, og foretage Under-

søgelser dér om Sommeren. De fandt Landet fagert

og skovrigt, ogkun kort imellem Skov og So og hvide

Sandstrækninger; der vare mange Oer og meget

grundt. De fandt ingensteds enten Menneskeboliger

eller Dyreleier, uden paa en O, som laae vestlig, hvor

de traf paa etKornskuur46 afTræ, men flere Menne-

skeværker fand t de ikke; og de droge dernæst tilbage,

og kom til Leifsboder omHosten.Men den andenSom-

mer drogThorvald osterudmed Fartoiet og mod Nor-

den langs med Landet. Da overfaldt dem en stærk

Storm udenfor et Forbjerg, saa at de sloges der op, og

Kjolen stodtes los fraSkibet; de opholdt sig der længe,

og istandsatte deres Skib. Da sagde Thorvald til sine

Medfolgere: Nu vil jeg at vi skulle opreise Kjolen
U

(1 5 *)
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Slgan sigla peir pagan 1 braut, ok austr fyrir landit,

ok inn 1 fjargarkjapta på er par voru næstir
,
ok at

liofSa peim er par gekk fram
;
hann var alir skogi

vaxinn
;
på leggja peir fram skip sin i lægi, ok skjota

bryggjum å land, ok geingr porvaldr par aland

upp meg alla forunauta sina
;
bann mælti pa : hér

er fagrt, ok hér vilda ek bæ minn reisa; ganga

slgan til skips, ok sjå å sandinum inn fra liofSanum

III hægir, ok foru til pangat
,
ok sja par hugkeipa

III ok III menn nndir bverjum. pa skiptu peir ligi

sinu, ok hofgu liendr a peim ollum, nema einn

komst 1 burt meg keip sinn. peir drepa hina VIII,

ok ganga slgan aptr a hofgann
,
ok sjast par um,

ok sja inn i fjorginn hægir nokkurar, ok ætlugu

peir pat vera byggir. Eptir pat sid a på hdfga svå

miklum, at peir måttu eigi voku halda, ok sofna

peir allir. på kom kali yfir på ,
svå at peir vokn-

ugu allir; svå segir kallit: vaki pu, porvaldr, ok

allt foruneyti pitt, ef pu vill hf pitt hafa
;
ok far pu

å skip pitt, ok allir menn pmir, ok farit frå landi

sem skjotast! på for innan eptir lirginum utal

liugkeipa, ok loggu at peim. porvaldr mælti på:

ver skulum færa ut å borg vlgfleka, ok verjast

sem bezt
,
en vega litt i mot. Svå gera peir

,
en

Skrælmgar skutu å på um stund, en flyja slgan i

burt sem åkafast, hverr sem måtti. på spurgi por-

valdr menn sina
, ef peir væri nokkut sårir

;
peir

kvogust eigi sårir Vera. Ek hefi feingit sår und-

ir hendi, segir hann, ok flo or milli skipborgs-

ins ok skjaldarins undir hond mer, ok er hér
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her paa Næsset, og kalde det Kjalarnæs 47
;
og de

gjorde saa. Siden seilede de bort derfra tisten om Lan-

det ind i de Fjorde -Mundinger, som laae nærmest

derved, og til et Forbjerg som strakte sig der frem, og

var overalt bevoxet med Skov. Der lægge de deres

Skib i Leie, og skyde Bryggen paa Land, og Thorvald

gaaer der op i Land med alle sine Medftilgere; han

sagde da
: uHer er fagert, og her tinskede jeg at reise

min Bopæl.
11

Siden gik de til Skibet, og saae da paa

Sandet indenfor Forbjerget 3 Hoie; de droge did, og

saae der 3 Skindbaade48 og 3 Mennesker under hveh

Da deelte de deres Folk, og grebe dem alle paa een

nær, som kom bort med sin Skindbaad49. De andre

8 dræbte de, gik siden tilbage til Forbjerget, og

saae sig der om; de saae da nogle Hoie inde i Fjor-

den, og formodede at detmaatte være Boliger. Der

overfaldt dem en saa stor Stivnighed
,

at de ikke

kunde vaage, men faldt alle i Stivn. Da kom der et

Raab over dem, saa at de vaagncde alle
;
Raabet lod

saa:
uVaagn op, Thorvald, med hele ditFolge, om

du vil beholde Livet; gak om Bord paa dit Skib med
alle dineMænd; og drager bort fra Land som sna-

rest50 !

11

Dernæst kom en utalligMængde Skindbaa-

de fra den inderste Deel afFjorden ud efter, og lagde

hidem. Da sagde Thorvald: uVi ville fore Strids-

skjerme 51 ud paa Skihsbordene, og værge os saa

godt som mueligt, men ikke gaae angrebsviis til-

værks.” De gjorde saa,men Skrælingerne skode en

Stund paa dem, og flyede siden bort, enhver saa hur-

hg somhan kunde. Da spurgte Thorvald sine Mænd,

°iR de havde faaet noget Saar
;
de sagde at de ikke va-
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orm 1 ,' en niun mik petta til bana lei8a. Nu ræcS

ek, at per buit fer8 y8ra sem fljotast aptr a lei8,

en per skulut færa mik a hof8a pann
,
er mer potti

byggiligastr 2 vera; ma fat vera, at mérhafi satt

a munn komit
,

at ek muni par bua å um stund

;

par skulu per mik grafa, ok setja krossa at bof8i

mer ok at fotum, ok kallit pat Krossanes jafnan

s!8an. Grænland var pakristnat, en po anda8ist

Eirekr rau8i fyrir kristni. Nu andaSist porvaldr,

en peir ger8u allt, eptir pvl sem hann hafSi mælt,

ok foru s!8an, ok hittu par forunauta sina, ok sog8u

hvorir o8rum slik tl8indi, sem vissu; okbjuggu par

parin vetr, ok fengu ser vlnber ok vlnviS til skips-

ins. Nu buast (peir) paSan um vorit eptir til Græn-

lands, ok kvomu skipi sinu 1 Eireksfjor8, ok kunliu

Leifi at segja mikil t!8indi.

Qorsteinn Eireksson andaftisti Vestribygb 3
.

4. pat haf8i gerzt til t!8inda me8an å Grænlandi,

at porsteinn 1 Eireksfir8i haf8i kvongazt ok fengit

Gu8rl8ar porbjarnardottur, er att haf8i porir aust-

ma8r, er fyrr var frasagt. Nu fystist porsteinn

Eireksson at fara til Vinlands eptir llki porvalds

broSur slns, ok bjo skip bit sama, ok valdi hann

li8 at afli ok vexti, ok haf8i me8 ser halfan pri8ja

tog manna, ok Gu8rl8i, konu slna; ok sigla i haf,

pegar pau eru buin, ok or landsyn. pau velkti

uti allt sumarit, ok vissu eigi, livar pau foru
;
ok

*) enn, endnu , till. P. 2
) byggiligr, beboelig, P. 3

)
Fra

porsteini Eirikssyni, broftur Leifs, ok hans VmlandsferB
,
Om

Thorstein Erikson og hans Viinlands-Reise, P,S,
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re saarede. uJeg har faaet et Saar under Armen,

v
sag-

de han, uthi en Piil floi imellem Skibsbordet og Skjol-

det ind under min Arm; her er Pilen, og det vil blive

mit Banesaar. Nu giver jeg eder det Raad, at 1 berede

eder som snarest til at drage tilbage
;
men I skulle fore

roig hen paa detForbjerg, som syntes mig bedst til

at boepaa; det kan hændes at det var et sandt Ord,

der faldt mig i Munden, at jeg skulde boe der en

Stund
;
der skulle I begrave mig og opreise tvende

Kors, ved Hovedet og ved Fodderne afmig, og kalde

det Krossenæs 5 2 bestandig herefter.
1
’ Gronland var

da cliristnet
,
men dog dode Erik Rode for Christen-

dommens Indførelse. Nu dode Thorvald, men de

gjorde alt, eftersom han havde sagt; og droge siden

til deres Stalbrodre, og de fortalte nu hverandre de

Tidendersom de vidste, og boede der den Vinter, og

samlede Viindruer og Viinranker til Skibsladning.

Men omVaaren beredte de sig, og seilede derfra til-

bage til Gronland
;
de kom med deres Skib til Eriks-

fjord, og kunde nu fortælle Leif store Tidender,

i Thorstein Erikson dode i Veserbygdcn.

4. Det havde imidlertidhændet sig paa Gronland,

at Thorstein i Eriksfjord havde giftet sig og ægtet

Gudrid Thorbjornsdatter ,
der tilforn havde været

gift med Thorer Ostmand53
,
som for er berettet54 .

Thorstein Erikson fik Lyst til at fare til Viinland efter

sin Broder Thorvalds Lig; og lian beredte derfor det

samme Skib
;
han valgte store og stærke Folk til Be-

sætning, oghavde med sig 25 Mand, og tillige sin Ko-

ne Gudrid. De seilede af, saasnart de vare færdige, og
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er vika var af vetri, Ja toku Jeir land 1 Lysu-
lirSi 1 a Grænlandi \ liinni vestri bygS. porsteinn

leitaSi Jeiin [um vistir 2
,

ok fekk vistir ollum

hasetum sinum
;
en hann var vistlaus ok kona hans.

é

Nu voru |>au eptir at skipi tvo nokkurar nætr
; fa

var enn ung kristni a Grænlandi. pat var einn

dag, at menn kvomu at tjaldi 3 feirra snemma

;

sa spiirSi, er fyrir feim var, livat manna væri
i tjaldinu. porsteinn svarar: tveir menn, ségir

hann, eSr hverr spyrr at? porsteinn heiti ek,

ok er ek kallaSr porsteinn svartr; en fat er

eyrindi mitt ln'ngat, at ek vil bjoSa ykkr baSum
hjonum til vistar til min. porsteinn kveSst vilja

hafa umræSi konu s innar, en liun baS liann rafta,

ok nu jåtar hann fessu. pa mun ek koma eptir

ykkr a morgin meft eyki
, fviat (mik) skortir

ekki til, at veita ykkr vist, en fasinni er mikit

meft mer at vera, fviat II eru vift far h jon, fvi-

at ek er einfykkr mjok
;
annan siS liefi ek. ok,

cnn fér hafit, ok ætla ek fann f6 betra, er fer
hafit. Nu kom hann eptir feim um morgininn

meS eyki, ok foru fau meft porsteini svarta til

vistar, ok veitti hann feim vel. Guftriftr var skor-

ulig kona at sja, ok vitr kona, ok kunni vel at

vera meft okunnum monnum. pat var snemma
vetrar, at sott kom i lift porsteins Eirekssonar,

ok andaftust far margir forunautar hans. por-

steinn haft gera kistur at likum feirra, er ond-

‘) at Lysnofirfti, P. 2

) at vetrvistum, Vinterophold

,

P. 3
) til

tjalda, til Telte, P.
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ud i rum So, Landet afSigte. De dreve om paa Soen

hele Sommeren, og vidste ikke, livor de fore
;
da Vin-

terens forste Uge var forloben 55
,
landede de i Lyse-

fjord 50 paaGronland i den vestre Bygd. Thorstein

sogté om Herberge for dem, og fik Herberge for alle

sine Skibsfolk, men han selv og hans Kone vare uden

Herberge; de bleve derfor ene to tilbage paa Skibet

nogle Nætter. Da var Ghristendommen endnu ny paa

Gronland. Det hændte sig en Dag, at nogle Folkkom
tidlig om Morgenen til deres Telt; Formanden for

dem spurgte, hvad for Folk der vare i Teltet. uHer
ere to,” svarede Tliorstcin, umen hvo sporger der-

om?”
uThorstein hedder jeg,” sagde hin, uog kaldes

Thorstein Svarte
;
men det er mit Ærende hid, at jeg

vil byde eder begge, dig og din Hustru, tilHerberge

hos mig.’” Tliorstein sagde at han vilde raadsporge

sin Kone derom, menhun hadham raade, og han tog

da imod Tilbudet. uDa vil jeg komme efter eder i

Morgenmed Heste, thi jeg fattes intet til at herberge-

re eder begge
;
men det er meget kjedsomt at være /

bos mig, thi vi ere der ene to, jeg og min Hustru, efter-

som jeg er meget særsindet; jeg har ogsaa en anden

Tro 5 7
,
end Ihave, men dog holder jeg den for bedre

som I have.” Nu kom han efter dem om Morgenen

med Hestene58
,
og de droge tilHerberge hos Tlior-

stein Svarte, som viste dem al Gjæstfrihed. Gudrid
var en myndig og anseelig Kone, derhos var hun for-

standig, og vidste vel at skikke sig blandtFremmede,
fidlig om Vinteren kom der Sygdom blandt Thor-

stein Eriksons Mandskab, og der dodc mange afhans
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uSust, ok færa til skips, ok bua Jar ura: Jvi-

at ek vil lata fly tja til EireksfjarSar at sumri oli

likiii. Nu er Jess skamt at bi8a, at sott kemi* i

hybyli 1 porsteins, ok tok kona hans sott fyrst,

er hét Grimhildr; hun var akafliga mikil, ok

sterk sem karlar, en Jo kom sottin henni undir.

Ok bratt eptir Jat tok sottina porsteinn Eireksson,

ok lagu Jau bæSi senn; ok andaSist Gnmhildr,

kona porsteins svarta. En er hun var dauS, Ja
gekk porsteinn fram or stofunni eptir fjol, at leggja

a likit. GuSriftr mælti Ja: vertu li tla hri§ i brott 2
,

porsteinn minn! segir hun; hann kvaS syd vcra

skyldu. på mælti porsteinn Eireksson: meS und-

arligum hætti er nu ura husfreyju vora, Jviat nu

orglast hun upp vift olnboga 3
, ok Jokar fdtum

smura fra stokki, ok Jreifar til skua sinna; ok i

Jvi kom porsteinn bondi inn, ok lagSist Gnm-
hildr niSr i Jvi, ok brakaSi Jå i hverju tre i

stofunni. Nu gerir porsteinn kistu at liki Grim-

hildar
,

ok færSi i brott, ok bjo um; haim var

bæ8i mild11 maSr ok sterkr, ok Jurfti hann Jess

alls, åSr hann kom henni burt af bænum. Nu
[clnaSi sottin porsteini Eirekssyni, ok andaSist

hann. GuSriftr, kona hans, kunni Jvi litt. på
voru Jau oli i stofunni. GuSriSr haféi setit å stoli

frammi fyrir bekknum, er hann haffti leg il (å),

porsteinn
,
bondi hennar. pa tok porsteinn bondi

GuSriSi af stolinum i fang ser, ok settist i bckk-

inn annan mc8 hana, gegnt liki porsteins, ok

') hjfbili
, F, P. 2

) burtu, P. olnuboga, P.

» + -

i
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Folk. Tliorstein lod da gjore Kister til Ligene afdem,

som dode, og lod dem fore ud paa Skibet og der for-

vares: utlii jeg vil
,

11
sagde lian, util Sommer lade alle

Ligene fore til Eriksfjord.” Det varede nu ikke længe,

inden der ogsaa kom Sygdom i Tliorsteins Huus, og

hans Kone, som hed Grimhilde, blev forst angreben

af den; hun var overmaade stor, ok stærk som en

Karl, men dog fik Sygdommen Bugt med hende.

Kort efter angreb Sygdommen ogsaa Tliorstein Erik-

son, og de laae begge paa een Gang
;
Grimliil de,Thor-

stein Svartes Kone, dode; men da hun var dod, gik

Thorsteinud af Stuen efter en Fjæl at lægge Liget paa.

Gudrid sagde da: uBliv ikke længe borte, min Thor-

stein !” sagde hun
;
han sagde

,
at saa skulde skce.

Da sagde Thorstein Erikson: uUnderlig teer vor

Huusmoder sig nu
,

thi hun skyder sig op paa Al-

buerne, og strækker Fodderne ud over Sengestok-

ken, og foler efter sine Sko og i det samme kom
Huusbonden Tliorstein ind

,
og Grimhilde lagde sig

da ned, og det bragede da i hver Stolpe i Stuen 50
.

Nu gjorde Tliorstein en Kiste til Grimhildes Lig, forte

det bort, og begrov det; men skjontlian var baadc

stor og stærk, behovede lian dog alle sine Kræfter,

forend han fik hende bragt bort afGaarden. Nu til-

tog Tliorstein Eriksons Sygdom, oghan dode, hvilket

hans Kone Gudrid tog sig meget nær. De vare da alle

1 Stuen. Gudrid havde siddet paa en Stol foran den

Bænk, hvorpaa hendes Mand Thorstein havde ligget.

Da tog Hxiusbonden Tliorstein Gudrid fra Stolen paa

sitSkjod, og satte sigmed hende paa en andenBænk li-
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taldi 1 um , fyrir henni marga vega, ok liuggaSi

hana, ok liét henni pvi, at hann mundi fara

me<$ henni til EireksfjarSar meS liki porsteins,

bonda liennar, ok forunauta hans: ok sva skal

ek taka hingat hjon fleiri, segir liann, per til

liugganar ok skemtanar; hun pakkafti •;
lionum.

porsteinn Eireksson settist på upp
,

ok mælti

:

hvar er Gufcrfår? prja tima 2 mælti hann petta, en

hun pagfci; på mælti liun vift porstein bonda:

hvort skal ek svor veita hans måli efir eigi ? liann

baS hana eigi svara. pa gekk porsteinn bondi

yfir golfit
, ok settist a stolinn

,
en Gu8n8r sat i

knjåm honum
;
ok på mælti porsteinn bondi: livat

viltu
,
nafni ! segir hann. Hann svarar

,
er stund

leiS : mer er ant til pess
,

at segja GuSrtøi forlog

sfn, til pess at liun kunni på betr andlåti mmu,

pviat ek er kominn til [goSra hvildastafta 3
;
en pat

er per at segja, Gu&rfér, at pu munt [gipt vera4

lslenzkum manni
, ok munu lån&ar vera 5 samfar-
7 O

ar ykkrar, ok mart manna man fra ykkr koma,

froskasamt, bjart ok ågætt, sætt ok ilmat vel
;
munu

|>it fara af Grænlandi til Noregs, ok fa8an til Is-

lands
,
ok g era bu å Island!

;
far munu pit leingi

bua, ok muntu lionum leingr lifa; fu munt utan

fara, ok gångasuftr, ok koma ut aptr tilislands

til bus Jans, ok få mun far kirkja reist vera,

ok muntu far vera
,
ok taka nunnu vigslu

, ok

far muntu andast. Ok få Imigr porsteinn aptr,

*) talaSi, P- 2)f>risvar sinnum, I\ J) go'Sra hvildarstaCa, S ; gd«i-

ar hvildar, til god Hvile, P. 4
) gipt ver8a, P-, giptast, S. s

) vcr«a, P.
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geoverforThorsteins Lig
;
han sogie at opmuntre hen-

de paa mange Maader, og trostede hende, samt love-

de at følge hende til Eriksfiord med hendes Mands og

hans Medfolgeres Lig
: uogsaa skal jeg

,

11
sagde han,

ufaae flcreHuusfolk hertil, dig tiLTrostogUnderliold-

ning.

11 Hun takkede ham. Da satte Thorstein Erikson

sig op paa Bænken, og sagde
: uHvor er Gudrid ?” Tre

Gange mælte han dette, men hun taug. Derpaa sagde

hun til Huushonden Tliorstein: uSkal jeg svare paa

hans Sporgsmaal eller ikke ?
11 Han raadede hende ik-

ke at svare. Derefter gik Huushonden Tliorstein over

Gulvet, og satte sig paa Stolen, menGudrid sad paa

hans Skjod
;
og da tog Huushonden Tliorstein Ordet

:

uHvad vil du, Navne ?
11
sagde han. Han svarede efter

en Stunds Forlob
: uJeg onsker gjerne at sige Gudrid

hendes Skjæbne, for at hun des bedre kan finde sig i

minDod; thi jeger nukommen til gode Hvilesteder 00
;

men det kan jeg sige dig, Gudrid
,

at du vil blive gift

med en Islænder, og I skulle leve længe sammen, og

efterlade eder en talrig Afkom, kraftig, skinnende og

herlig, sod og vellugtende
;
I skulle drage fraGron-

land til Norge, og derfra til Island, og slaae eders Bo-

pæl op paa Island; der skulle I boe længe, og du skal

overleve ham. Du vil da drage udenlands, og reise til

Rom 01
;
og komme ud tilbage til Island til dinGaard,

°g da vil der være bygget en Kirke, og vil du der op-

holde dig og lade dig vie til Nonne, og der vil du doe .

11

Efterat have udtalt dette, segnede Tliorstein tilbage,

og hans Lig blev lagt til Lave og fort til Skibet. Huus-

honden Tliorstein holdt vel alt, hvad han havde lovet
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ok var buit am lik hanfe, ok fært til skips.

porsteinn bondi efndi vel vift Guftrifti allt pat er

hann haffti héitit. Hann seldi um vorit jorft sma

ok kvikfé
,
ok for til skips meft feuftrffti meft allt

sitt; bjo skipi t, ok fekk menn til, ok for siftan

til Eireksfjarftar. Voru nu likin jorftuft at kirkju.

Guftriftr for til Leifs i Brattablift, en porsteinn svarti

gcrSi bu i EireksfirSi
,
ok bjo par, meSan hann

lifSi
;
ok potti yera hinn vaskasti ma<5r.

Fra Virdandsfer^um porfinns ok peirra félaga.

5. pat sama sumar kom skip af Noregi til

Grønlands; sa maSr hét porfinnr karlsefni 1
,

er

pvi skipi styrSi; hann var son pdrSar liesthofåa

Snorrasonar, porSarsonar fra HofSa. porfinnr

karlsefni var storauftigr at fé, ok var um vetrinn

i Brattahlfé me8 Leifi Eirekssyni. Bratt feldi hann

hug til GuSrfåar, ok haft hennar, en hun veilc til

Leifs svorum fyrir sik. SiSan var hun honum
fostnuft, ok gert bruShlaup 2 peirra a peim vetri.

Hin sama var umræSa a Vinlandsfor sent fyrr, ok

fystu menn Karlsefni mjok peirrar feréar
, hæSi

GuSriSr ok aSrir menn. Nu var raSin ferS hans,

ok reS hahn ser skipverja, LX karla ok konur

V. pann maldaga gerSu peir Karlsefni ok hasetar

hans, at jofnurn hondum skyldi peir hafa allt pat

er peir fengi til gæSa. peir hoffiu me8 ser alls-

konar fénaS, pviat peir ætloSu at byggja landit,

ef peir mætti pat. Karlsefni ba<5 Leif husa a Vin-

landi
,

en hann kvefcst lja mundu husin
,
en gefa

*) kallsefni, allevegne
,
F, S. ~) brifåkaup, P.
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Gudrid. Han solgte om Vaaren sin Gaard og sit Kvæg,

og drog til Skibet, med alt hvad han eiede, tilligemed

Gudrid; han beredte Skibet, og skaffede sig Skibs-

folk, og seilede siden til Eriksfjord. Ligene bleve nu

jordede ved Kirken. Gudrid drog til Leif iBrattelid,

men Thorstein Svarte gjorde sig en Bopæl i Eriks-

fjord 02
, og boede der, saa længe ban levede

,
og

holdtes for at være en meget duelig Mand.

Om Tliorfins og hans Stedbrodres Viirilandsreiser.

5. Den samme Sommerkom et Skib fra Norge til

Gronland. Den Mand, som forte dette Skib, bed Thor-

finn Karlsefne 05
;
ban var en Son afTilord Hestliofde,

en Son at Snorre Tliorderson fra Hofde64 . Tborfinn

Karlsefne var en overmaade rig Mand. Han var om
Vinteren i Brattelid hos Leif Érikson. Snart fattede

ban Godhed for Gudrid, og beilede til hende, men
hun henskod Sagen til Leif, at han skulde svare for

hende. Siden blev hun ham lovet, og deres Bryllup

holdtes samme Vinter. Der taltes endnu, ligesom for,

meget om en Viinlandsreise, og baade G;udrid og an-

dre opmuntrede Karlsefne meget til denne Reise.

HansReise derhen blev nubestemt, og han hvervede

sig til Skibets Besætning 60 Karle og 5 Kvinder.

Karlsefne og hans Skibsfolk indgik den Overeens-

homst, at de skulde have lige Andeel i alt, hvad de

forhvervede sig af Landets Herligheder. De havde

alskens Kvæg med sig, thi de agtede at bebygge Lan-
det, om det blev dem mueligt. Karlsefne bad Leif

om lians Huse i Viinland
,
men han svarede at han

vilde laane, men ikke give ham Husene. Siden

V
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eigi. SiSan héldu peir i haf skipinu, ok komu
til Leifsbufta meS lieilu ok holdnu; ok båru par

upp huSfot sin. peim bar brått i hendr mikil

fong ok goft, pviat reySr 1 var par upprekin, bæ8i

mikil ok go8; foru til siSan, ok skaru hvalinn;

skorti på eigi mat; fénaftr gekk par å land upp,

en pat var 2 brått, at graSfé var8 urigt 3
,
ok gerfti

mikit um sik. peir liofSu haft meS ser griSung

einn. Karlsefni let fella vi8u, ok telgja til skips-

ins, ok lagfti viSinn å hjarg eitt til purkanar.

peir hofSu oli gæfti af landkostum
,

peim er par

voru, bæfti af vinberjum ok allskonar veiSum ok

gæftum. Eptir pann velr hinn fyrsta kom sumar

;

på urSu peir varir vift Skrælingja, ok for par or

skogi fram mikiil flokkr manna; par var nær

nautfé peirra, en graftungr 4 tok at helja, ok gjalla

åkafliga hått
;
en (vift) pat hræddust Skrælmgjar,

ok logSu undan meS byrSar 5 sinar, en pat var

gråvara ok safvali 0 ok allskonar skinnavara, ok
snua til bæjar Karlsefnis, ok vildu par inn i hus-

in; en Karlsefni let verja dyrnar; hvorigir skildu

annars mal
;
på toku Skrælmgjar ofan hagga sina,

ok leystu
,
ok buSu peim, ok vildu vopn helzt

fyrir
;

en Karlsefni bannafti peim at selja vopnin

;

ok nu leitar hann rå8s me8 peim hætti, at hann
baS konur hera ut bunyt at peim, ok pegar er

peir så bunyt, på vildu peir kaupa pat, en ekki

annal. Nu var su kaupfor Skrælingja, at peir

')rci&r,S. 2)varM* 3)6rugt,P. 4
) griSungr, P. 5)byrtiir,

P. 6
)

safali, P.
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seilede de ud i rum So med Skibet, og kom i god Be-
hold tilLeifsboder, og bare der deres Koier op. De
fiksnartenstor og god Fangst: thi der var opdreven

en Hval 05
, som baade var stor og god; de droge til,

og skare Hvalen i Stykker, og fattedes da ikke Fode.

Deres Kvæg gik der oppe paa Land, men snart blev

Hankjonnet uregjerligt, og toggrumt afsted. De hav-

de fort en Tyrmed sig66. Karlsefne lod fælde Træer,

og hugge Tommer deraf til Skibsladning, og lagde

Træet til Torre paa en Klippe. De betjente sig af alle

de Herligheder, som vare der, baade afViindruer og
alskensFangst og andre kostelige Ting. Efter den for-

ste Vinter kom nu Sommeren; da bleve de Skrælin-

ger07 vaer, og der drog en stor Flok Mennesker frem
afSkoven; deres Hornkvæg gik nær derved, og Ty-
ren begyndte at brumme og brole meget lioit

;
dette

forskrækkede Skrælingerne 08
,
og de lob derfra med

deres Bylter, hvori der var Graaværk, Sobelskind og
alskens Skindvarer69

,
og de toge Veien til Karlsefnes

Gaard, og vilde der ind i Husene, men Karlsefne lod

Dorrcne forsvare. Ingen afParterne forstod den an-

dens Sprog. Da toge Skrælingerne deres Bylter ned,

loste dem op, og falbode deres Varer, og vilde helst

have Vaaben for dem
,
men Karlsefne forbod sine

Folk at sælge Vaabncne; og lian fandt nu paa det

haad, at han lod Kvinderne udbære Melkemad til

deni; ogsaasnart desaae den, da vilde de kjobe den
• v ^

og intet andet. Skrælingernes Kjobmandskab blev *

da saaledes, at de bare deres kjobte Varer bort i deres

Oronliuids historiske Mindesmærker. 1 Bind. (1 6)
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/

båru sinn varning 1 brott i mogum sinum, en

Karlsefni ok forunautar lians hofSu ep tir kagga

peirra ok skinnavoru; foru peir vift sva buit i

burt. Nu er fra pvi at segja, at Karlsefni læir

gera skiftgarft ramligan ura bæ sinn, ok bjuggust

par um. I pann tima fæddi Guftriftr sveinbarn,

kona Karlsefnis, ok liét så sveinn Snorri. A ond-

verftum oftrum vetri på kvomu Skrælmgjar til mots

vift |>å, ok voru miklu fleiri enn fyrr, ok liofftu

slikan varnaft sem fyrr. på mælti Karlsefni vift

kønur: nu skulu per bera ut slikan mat, sem fyrr

var rifastr, en ekki annat. Ok er peir sa pat,

pa kostuftu peir boggunum sinum inn yfir skift-

garftinn
;
en Guftriftr sat i dyrum inni meft voggu

Snorra, sonar sins; pa bar skugga i
1 dyrin, ok

gekk par inn kona i svortum namkyrtli 2 lieldr

lag, ok haffti dregil um liofuft, ok ljosjorp a liar,

folleit ok mjok eygft, sva at eigi haffti jafnmikil

augu seft i einum mannsliausi. Hun gekk par

at, er Guftriftr sat, ok mælti: livat heitir pu? segir

hun. Ek lieiti Guftriftr, eftr hvert er pitt lieiti?

Ek lieiti Guftriftr, segir liun. pa retti Guftriftr

liusfreyja liond -sina til hennar, at hun sæti hja

henni; en pat bar alil saman, at på heyrfti Guft-

riftr brest mikinn, ok var på konan liorfin, ok i

3?vi var ok veginn einn Skrælingja 3 af einum

huskarli Karlsefnis, pviat hann haffti viljat taka

*) a, S. nakyrili, p
f
enten en Ligkjortel eller snæver Kjor-

tel
>

hvilken sidste Betydning Ordet namkyrtill tillægges af

Ileimskringlas Udgivere .
3
) eller Skræli'ngr, F, P.
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Maver, men Karlsefne og- hans Stalbrodre beholdt de-

res Bylter og Skindvarer
;
med saa forrettet Sag droge

de bort. Nu er at fortælle, at Karlsefne lod gjore en

stærk Skigaard 70 om sin Gaard, og gjorde der alt i

Stand til Forsvar. I den Tid fodte Karlsefnes Kone
Gudrid et Drengebarn, og denne Dreng fik Navnet

Snorre 7 *. I Begyndelsen afden følgende Vinter kom
Skrælingerne igjen til dem, og vare da meget talrige-

re ciul forrige Gang, og havde igjen samme Slags Va-

rer som for. Da sagde Karlsefne til Kvinderne
: uNu

skulle I udbære den samme Slags Mad, som gik bedst

af forrige Gang, ok intet andet.
1
’ Og da de saae det,

kastede de deres Bylter ind over Skigaarden. Gudrid

sad inde i Doren med sin Son Snorres Vugge. Dakom
der en Skygge for Doren, og der gik en Kone ind, i en

sort Kjortel 7 2
,
hun var meget lav afVæxt, og havde et

Betandom Hovedet, varlysebruunafHaar og blegaf

Ansigt og meget storoiet, saa at man ikke havde seet

saa store Orne i noget Menneskes Hoved. Hun gik

derhen, hvor Gudrid sad, og sagde
: uHvad hedder

du? 1

’ spurgte hun. uJcghedder Gudrid, men hvad er

ditNavn ?” uJeg hedder Gudrid,

11

sagde hun. Da rakte

Huusmoderen Gudrid hende sin Haand, at hun skul-

de sidde hos hende; men i det samme skete detpaa

een Gang, at G udrid horte et stort Brag, og Konen for-

svandt 7 3
,
og i det samme blev een af Skrælingerne

dræbt afeen afKarlsefnes Huuskarle, thi Skrælingen

havde villet tage deres Vaaben
;
og de droge nu bort

som snarest, men deres Klæder og Varer laae der
:
V \ V '

(
16-)



244 ERIK DEN RØDES SAGA.

vopn peirra; ok foru nu i brott sem ti8ast; en

klæ8i peirra lagu par eptir ok varrimgr. Eingi

maSr haf8i konu pessa sé8 utan Gu8ri3r ein. Nu
munum ver purfa til ra8a at taka, segir Karls-

éfni
,

pviat ek hygg at peir muni vitja vor liitt

priSja sinni me8 ufri8i ok fjolmenni. Nu skulum

ver taka pat rå8, at X menn fari fram a nes petta,

ok syni sik par; en annat li8 vort skal fara i

skog, ok hoggva par rjo8r fyrir nautfé vor 1
,
pa

er li8it kemr fram or skoginum. Ver skulum

ok laka gri8ung vorn, ok lata liann fara fyrir

oss. En par var sva hattat, er fundr peirra var

ætla8r, at vatn var oSrumegin, en skogr a ann-

an veg. Nu vom pessi ra8 liof3, er Karlsefni

Iag8i til. Nu kornn Skrælmgjar i pann sta8, er

Karlsefni hafSi ætlat til bardaga; nu var3 par

bardagi, ok feil fjoldi af li8i Skrælmgja. Einn

ma8r var mikill ok vænn i li8i Skrælmgja, ok

potti Karlsefni, sem hann mundi vera hofSingi

peirra; nu haf8i einn peirra Skrælmgja tekit upp
oxi eina, ok leit a um stund, ok reiddi at félaga

smum, ok hjo til hans; sa féll pegar dau8r; pa
tok sa hinn mikli ma8r vi8 oxinni, ok leit a um
stund, ok varp henni si8an å sjoinn sem leingst

matti liann; en si8an flyja peir a skoginn, ^va
hverr sem fara matti, ok lykr par nu peirra vi8-

skiptum. Voru peir Karlsefni par pann veir alian

;

en [at vori på 2 lysir Karlsefni, at hann vill eigi

par vera.leingr ,
ok vill fara til Grænlands. Nu

’) vort^ P, 2

) um vorit^ Pi
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tilbage; intet Menneske havde seet denne Kone uden

Gudrid ene. uNu vil det blive fornødent at tage et godt

Raad,” sagde Karlsefne, utlii jeg troer at de ville be-

stige os tredie Gang med Ufred, og det mandstærke.

Nu skulle vi tage detRaad, at 10 Mænd skulle gaae

frem paa dette Næs, og vise sig der, men vort ovrige

Mandskab skal drage hen i Skoven, og hugge Aab-

ninger for vort Hornkvæg, naar Hæren kommer frem

afSkoven. Vi skulle ogsaa tage vor Tyr, og lade den

gaae foran os.
11 Men det Sted, hvor de skulde modes,

var saa beskaffent, at der var en Indso paa den ene Si-

de, og Skoven paa, den anden. Det Raad, som Karls-

efne gav, blev nu efterfulgt. Skrælingerne kom til
$

det Sted, som Karlsefne havde udseet til Striden;

der blev nu en haard Kamp, og der faldt mange af

Skrælingernes Hær. Der var en stor og anseelig Mand

i Skrælingernes Hær, hvilken Karlsefne holdt for de-

res Anforer. Een afSkrælingerne havde taget en Oxe

op, og saae paa den en Tid, og hævede den siden

imod eén afsine Stalbrodre, oghug til ham
;
han faldt

strax dod om
;
da greb den store Mand Oxen, og saae

paa den en Stund, og kastede den siden ud paa Soen,

saa langt som hankunde ;
men siden flyede de i Sko-

ven, enhver saa hurtig som han kunde, og dermed

endtes nu deres Strid. Karlsefne og hans Folk vare

der denne hele Vinter; men om Vaaren bekjendt-

g'jorde Karlsefne
,

at han ikke vilde være der læn-

ger, men vilde igjen drage til Gronland. De be-

redte sig nu til Reisen, og forte derfra mange ko-

stelige Sager af Viinranker, Druer 74 og Skindva-
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bua feir ferS sma, ok hofSii faSan morg gæSi

I vinviSi ok berjum ok skinnavoru. Nu sig la

feir i haf, ok kvomu til EireksfjarSar skipi sinu

hcilu, ok voru far um vetrinn.

Freydis let drepa fa bra&r 1
.

6. Nu tekst umræ8a at nyju um VmlandsferS,

fviat su fer8 fikir bæ8i g68 til fjår ok vir8-

ingar. pat sama sumar kom skip af Noreg i til

Grænlands, er Karlsefni kom al Vmlandi; fvl skipi

styrSu bræ8r tveir, Helgi ok Finnbogi, ok voru

faun vetr a Grænlandi. peir bræ8r voru Islenzkir

at kyni
,
ok or Austfjor8um. par er nu til at

taka, at Freydis Eireksdottir ger8i fer8 sma lieim-

an or Gor8um, ok for til fundar vi8 fa bræ8r

Helga ok Finnboga, ok beiddi få, at feir færi

til Vmlands me8 farkost sinn, ok hafa liehnmg

gæ8a ålIra yi8 liana, feirra er far fengi st. Nu
jattu feir fvi. pa8an for hun a fund Leifs, br68-

ur sms, ok (ba8) at hann gæfi [lienni lius fau 2
,

er hann haf8i gera latit å Vmlandi
;
en hann svar- .

ar hinu sama, kveSst lja mundu lius, en gefa

eigi. Så var måldagi me8 feim bræSrum ok

Freydisi, at hvorir 3 skyldu hafa XXX vigra manna
å skipi, ok konur 4 um fram. En Freydis hra af

fvi fegar, ok haf8i V monnum fleira, ok leyridi

feim
;
ok ur8u feir bræ8r eigi fyrri vi8 få

5 varir,

enn feir komu til Vmlands. Nu létu fau 0
i

*) Freydis ltødrepa menn, Freydis lod Mennesker dræbe
, iFari-

ant S; Fra Freydisi Ein'ksddltur, ok Vinlandsferfi hennar ok i'idafc-

iun , Om Freydis Eriksdatter , hendes Viinlands-Reisc udcv-

V i
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rer. De seilede nu ud paa Havet, og kom i god

Behold med deres Skib til Eriksfjord, og vare der

om Vinteren.

Freydis lod Brodrene dræbe.

G. Nu begyndte man paa ny at tale om Viin-

landsreise, thi Reisen derhen syntes baade indbrin-

gende og ærefuld. Samme Sommer som Karls-

cfne kom fra Viinland, kom der ogsaa et Skib fra

Norge til Gronland
;
dette Skib. styrede to^ Brodre

Helge og Finboge, og de opholdt sig denne Vinter

paa Gronland. Disse Brodre vare Islændere af

Herkomst og fra Ostfjordene. Det er nu at for-

tælle, at Freydis Eriksdatter drog hjemme fra Garde

hen til Brodrene Helge og Finboge, og bad dem,

at de skulde drage med til Viinland med deres Far*

toi, og dele halvt med hende alt det Udbytte, som

denne Reise vilde give. Dette tilstode de. Derfra

drog hun til sin Broder Leif, og bad ham give hen-

de de Huse
,
som han havde ladet gjore paa Viin-

land; men han svarede det samme som forhen, at

han vilde laane, men ikke give hende Husene.

Brodrene og Freydis gjorde den Aftale imellem

sig, at hver af dem skulde have 30 stridbareMænd
paa sit Skib foruden Kvinder; men Freydis over-

traadte strax dette, og havde fem Mænd flere,

og skjulte dem, saa at Brodrene ikke bleve dem

vaer, forend de kom til Viinland. De seilede nu

af, og havde forud aftalt,- at deskulde folges ad,

diske Gjerninger
,
P,S. 2

) serhusfat, hende det Huus, P. 3
) P

till. feirra. 4
) å skipi, paa Skibet, till, P. 5)pau, P. 6

) feir, P.
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liaf, ok hofSu til pess mælt å5r, at pau mundi
samflota hafa, cf sva vildi verfta; ok pess varS

hlill munr; en po kvomu peir bræftr nokkuru
fyrrh °k hof6u uppborit faung sin til husa Leifs.

En er Freydis kom at landi, på ryftja peir skip

sitt, ok bera upp til lniss faung sin. på mælti

Freydis: livi båru pér inn hér faung y$ar? pvi-

at ver hugSum, segja peir, at haldast muni oli

åkveSin orS meS 1 oss. Mer [léSi Leifr 2 husanna,
scgir hun, en eigi ySr. pa mælti Helgi: |>rj6ta

mun okkr bræSr illsku viS pik; båru nu ut faung
sin, ok gerSu ser skala, ok settu panh skala firr 3

sjonum a vazstrondu, ok bjuggu vel um, En
Freydis let fella viSu til skips sins. Nu tok at

vetra, ok toluSu peir bræSr, at takast mundu upp
lcikar, ok væri hofs skemtan. Sva var gert um
stund, par til er menn barust verra i milli; ok
pa gerftist sundrpykki meS peim, ok tdkust af
lcikar, ok ongvar gerSust kvomur milli skålanna,
ok for sva fram leingi vetrar. pat var. einn morg-
in snennna, at Freydis sto'8 upp or rumi sinu,

ok klæddist, ok for eigi i skoklæSin; en veSri
var sva farit, at dogg var fallin mikil. Hun tok
kapu bonda sins, ok for i; en siSan gekk hun
hl peirra bræSra, ok til dyra; en maSr
(‘inn haféi utgeingit I i tlu åSr, ok lokit hur§ aplr
a miSjan klofa; hun lauk upp hurSinni, ok st68
i gatt um stund på ok pagSi; en Finnbogi lå innstr
i skålan um, ok vakti; hann mælti: hvatviltuhWat— — _____ _

y

') Vi«, med, P. -) kyf'Si Leifr ok léSi, Leif overlod ou lamte P.
1

) fyrr, P.
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om det saa vilde lykkes. Forskjellen blev ogsaakun
ringe, men dog kom Brodrene noget for, og liavde

opbaaret deres Toi til Leifs Huse. Men da Freydis

kom til Land, gjorde de ogsaa deres Skib ryddeligt,

og bare deres Sager op til Huset. Da sagde Freydis :

UHvi bare I eders Sager herind ?
11

uFordi vi troede
,

11

svarede de, uat hele Aftalen imellem os skulde hol-

des .

11

uMig laante Leif Husene
,

11
sagde hun, umen

ikke eder.

11 Da sagde Helge
: UI Ondskab ville vi Bro-

dre lettelig overgaaes af dig .

11 De bare nu deres Toi

od, og gjorde sig en særsk ilt Bygning længere borte

fra Stranden paa Bredden af en Indso, og gjorde der

alting vel tilrette. Freydis lod fælde Træer til sit

Skibs Ladning. Nu begyndte Vinteren at indfinde sig,

og Brodrene foresloge da, at der skulde anstilles Lege

til at forslaae Tiden med 75
. Saa skete ogsaa en Tid,

indtil de ved udspredt ond Omtale bleve uenige, og da

holdt de op med Legene, og ingen kom da fra det

ene Huus til det andet; og saaledes gik det længe

om Vinteren. Det skete en Morgen tidlig, at Frey-

dis 'Stod op af sinSeng, ok klædte sig paa, men tog

ingen Sko eller Stromper paa. Veiret var saa, at

der var faldeii stærk Dug. Hun tog sin Mands Kappe

over sig, og gik derpaa til Brodrenes Huus, og til

Doren
;
men kort tilforn var en Mand gaaet ud, og

havde ladet Doren staae halv aaben. Hun lukke-

de da Doreaop
,
og stod i Aabningcn en Tid, og

laug; men Finboge laae inderst i Stuen, og var

vaagen; han sagde: uHvad vil du her, Freydis ?
11

Hun svarede:
uJeg onsker at du skal staae op og
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Freydis? hun svarar: ek vil at pu standir upp, ok

gang-ir ut meS mer, ok vil ek tala vi5 pik. Sva

gerir hann; pau ganga at tre, er la undir skala-

vegginum, ok settust par ni§r. Hversu likar per?

segir hun; hann svarar: goSr piki mer landskosir,

en ilir piki mer pustr så, er vor i milli er, pviat

ek kalia ekki hafa til orSit. på segir pu sem er,

segir hun, ok sva piki mer; en pat er eyrindi mitt

a pinn fund, at ek vildi kaupa skipum vi5 ykkr

brætir, pviat pit hafit meira skip enn ek, ok vilda

ek i brott héSan. pat mun ek hita gångast, segir

hann, ef pér likar pa vel. Nu skilja pau viS pat

;

geingr hun heim, en Finnhogi til hvilu sinnar.

Hun stigr upp i rumit koldum fotum, ok vaknar

[hann porvarSr 1 viS, ok spyrr, hvi at hun væri

sva kold ok vot; hun svarar meS miklum pjosti:

ek var geingin, segir hun, til peirra bræSra, at fala

skip at peim, ok vilda ek kaupa meira skip; en

peir ur8u vi8 pat svii illa, at peir borliu mik, ok
leku sarliga; en pu, vesæll maSr, munt livarki

vilja reka minnar skammar né pinnar; ok mun
ck pat nu finna, at ek er i brottu af Grænlandi,

ok mun ek gera skilnaS vi6 pik, utan pu hefnir

pessa. Ok nu slo8st hann eigi atolur hennar, ok
baS menn uppstanda sem skjotast

,
ok talca vopn

sin; ok sva gera peir, uk fara pegar til skala

peirra bræSra
,
ok geingu inn at peim sofandum,

ok toku på, ok færthi i bond, ok leiddu sva ut

hvern sem bundinn var; en Freydis let drepalivern

1

) Porvaldr, P, S.
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gaae ud med mig, thi jeg vil tale med dig.

11 Han

gjorde saa, og de gik hen til en Træbul
,
som laae

tæt ved Siden af Bygningen, og satte sig derned.

uHvorledes er du tilfreds her ?
11

sagde hun; han

svarede: uJeg synes godt om Landets Frugtbarhed,

men ilde synes jeg om den Tvedragt, som er op-

kommen imellem os
,

thi jeg mener, at der ingen

Aarsag er given til den .

11

uDet er, som du siger
,

11

sagde hun; usaa tykkes ogsaa mig; men det er mit

Ærende hid til dig, at jeg onker at bytte Skib med

eder Brodre
;

thi I have et storre Skib end jeg
,
og

jeg onsker at reise bort herfra .

11

uDet vil jeg til-

staae dig
,

11

sagde han, uomdu saa er fornoiet .

11 Der-

med skiltes de nu
;
hun gik hjem, ogFinboge til sit

Leie. Da hun steg op iSengen med kolde Fodder,

vaagnedeThorvard derved, og spurgte, hvoraf hun

var saa kold og vaad. Hun svarede med megen Hef-

tighed
: uJeg var

,

11
sagde hun, ugaaet hen til Brodrene,

for at gjore dem etBud paa deres Skib, thi jeg onske-

deatlcjobedet storre Skib; men de optoge det saa il-

de, at de sloge mig og tilredte mig meget ynkelig
;
men

du, usle Mand, vil vist hverken hævne min eller din

egenSkam, og detfaaer jeg nu at mærke, at jeg ikke

længer er iGronland, og jeg vil skilles fra dig, hvis

du ikke hævner dette .

11 Ognukunde han ikke længer

udholde hendes Bebrejdelser, og bod sine Mænd
slaae op saa hurtig som mueligt og tage deres Vaaben.

De gjorde saa, droge strax til Brodrenes Bopæl, gik

ind, og overfaldt dem sovende, grebe og bandt dem,

og forle saa den ene eller den anden bunden ud
;
men

i
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scm utkom. Nu voru par allir karlar drepnir,

en konur voru eptir, ok vildi eingi pær drepa.

.

på mælti Freydis: Ali mer oxi i liond! Sva var

gert; siSan vegr hun at konum peim V, er par

voru, ok gekk af peim dauSum. Nu foru pau
til skala sins eptir pat it illa verk; ok fannst

pat eitt å, at Freydis pottist allvel hafa umråSit,

ok mælti viS felaga sina: ef oss verSr auSit at

koma til Grønlands
,
segir hun, på skal ek pann

mann raSa af lifi, er segir fra pessum atburSum
;
nu

skulu ver pat segja, at pau 1 bui hér eptir, på
er ver forum i brott. Nu hjuggu peir skipit

sncnnna um vorit
,
pat er peir bræfcr liofflu ått, meS

peim ollum gæfcum, er pau måttu tilfå, ok skipit

har; sigla siSan i haf, ok urSu vel reiSfara, ok

kvomu i EireksfjorS skipi sinu snemma sumars.

Nu var par Karlsefni fyrir, ok liafSi alhuit skip

si tt til liafs, ok bei8 byrjar; ok er pat mål manna,
at cigi mundi auSgara skip geingit hafa af Græn-
landi, en pat er liann styrSi.

Frå FrcycUsi.

7. Freydis for nu til bus sins, pviat pat hafSi

staSit meSan uskått; hun fékk mildn feing fjår

ollu foruneyti sinu, pviat hun vildi leyna låla

udåSum sinum; sitr hun nu i bui sinu. Eigi

urSu allir sva haldinorSir, at peg8i yfir udåSum
peirra e8r illsku, at eigi kæmi upp um siSir.

Nu kom petta upp um siSir fyrir Leif, broSur

hennar, ok potti lionum pessi saga alh’ll. pa tok

') feir, P.
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Freydis lod enhver af dem dræbe, saasnart lian kom
ud. Nu vare alleMændene der dræbte, og kun Kvin-

derne vare tilbage, og dem vilde ingen dræbe. Da sag-

de Freydis
: aRæk mig en Oxe !” Saa skete, og derpaa

dræbte bun de 5 Kvinder, der vare, og boldt ikke op,

forend de alle vare dode 70
. Nu gik de tilbage til deres

Huus efter denne onde Gjernirig, og man kunde ikke

mærke andet paa Freydis, end at bun syntes at have

handlet meget vel, og liun talte da til sine Folk saale-

des
: uDcrsom vi komme igjen til Grønland,” sagde

bun, uda skal jeg lade den Mand tage afDage, som
fortæller denne Tildragelse

;
men vi skulle sige, at de

bleve lier tilbage, da vi droge bort.” De gjorde nu

omVaaren det Skib færdigt, som havde tilhort Bro-

drene, og ladede det med alle de bedsteSager, som
de kunde faae, og Skibet kunde bære. Derpaa seilede

de af, og havde en liurlig Reise, ogkomtilEriksfjord

med deres Skib tidlig om Sommeren. Der var da

Karlsefne, og havde sit Skib ganske færdigt tilAfrei-

se, og ventede paa Bor
;
og det er et almindeligt Ord,

Rt
xder ikke ergaaet noget rigere Skib bort fra Grøn-

land, end det som han forte.

Om Freydis.

7. Freydis drog nu til sin Gaard, som imidlertid

havde staaet uskadt. Hun gav alle sine Medfolgere

storeForæringer, for at de skulde fortie liendesUgjer-

ninger; bun fortsatte nu sin Gaards Drift. Dog vare

ikke alle saa ordholdne i at tie med deres Ugjerninger

°g Ondskab, at det jokom op omsider. Det kom en-

delig hendes Broder Leif forOre, og ban syntes me-

/
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Leifr III menn af liSi péirra Freydisar, ok pindi

pa til sagna am penna atburS alian jafnsaman,

ok var meS einu moti sogn peirra. Eigi nenni

ek, segir Leifr, at gera pat at vift Freydisi, syst-

ur mma, sem liun væri verS; en spa mun ek peim

[3ess, at peirra afkvæmi mun litt at prifum ver8a.

Nu leift pat sva fram, at aungum potti um pau

vert paSan i fra nema ills 1
. Nu er at segja fra

pvi, er Karlsefni hyr skip sitt, ok sig] di i haf.

Honum forst vel, ok kom til Noregs meS heilu

ok lioldnu, ok sat par um vetrinn, ok seldi varn-

Ing sinn, ok hafSi par gott yfirlæti
,
ok pau bæSi

lijon, af hinum gofgostum monnum i No regi. En
um vorit eptir bjo hann skip sitt til Islands; ok

er hann var albuinn, ok skip hans la til byrjar

fyrir bryggjunum, pa kom par at honum suSr-

maftr einn, ættaSr af Brimum or Saxlandi; hann

falar at Karlsefni husasnotru hans. Ek vil eiaiO

selja, sagSi hann. Ek mun gefa per vift halfa

mork guils, segir suSrmaSr. Karlsefni potti vel

viSboftit, ok keyptu siSan. For suSrmaSr i burt

meft husasnotruna
,

en Karlsefni vissi eigi, hvat

tre var; en pat var mausur, kominn af Vmlandi.

Nu siglir Karlsefni i haf, ok kom skipi sinu fyrir

norSan land i SkagafjorS, ok var par uppsett

skip hans um vetrinn. En um vorit keypti hann

Glaumbæjarland, ok gerSi bu a, ok bjo par, meSan

liann lif5i
,
ok var hit mesta gofugmenni

;
ok er

*) Fraporfmni karlsefni ok lians ættboga, Om ThorUnn Karls-

efne og hans Slægt, som Overskrift over et nyt Capitcl III Cap. P.,

112 Cap . S.
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gel ilde om dette Sagn. Da tog Leif 3 Mænd afFrey-

dis’s Folge, og pinte dem til at bekjende den liele

Tildragelse, og deres Udsagn kom alle overeens.

uEi gider jeg,” sagde da Leif, ubeliandlet min Soster

Freydis saaledes, som hun har fortjent, men det vil

jeg spaae dem, at deres Afkom vil aldrig trives.” Her-

afvar det en Folge, at ingen fra den Tid syntes uden

ondt om dem. Numaa der igjen begyndes fra det, al

Karlsefne beredte sit Skib, og seilede bort derfra
;
ban

havde en heldig Reise, og kom i god Behold til Norge,

hvor ban forblev om Vinteren, og solgte sine Varer

;

og baade han og hans Kone bleve holdte i stor Ære af

de anseeligste Mænd i Norge. Men den folgende Vaar
gjorde han sit Skib i Stand, for atgaae til Island

;
og da

han var ganske færdig, og lians Skib laae foran Bryg-
gen, og ventede paaBor, da kom der en tydskMand
til ham, som var fra Bromen i Saxland; ban forlangte

til Kjobs af Karlsefne lians Huuspryder77 . Jeg vil

ikke sælge den,” sagde denne. uJeg vil give dig en
halv Mark Guld for den ,” sagde den tydske Mand
Karlsefne fandt, at det var et godt Bud, og de sluttede

derpaa Handelen. Den tydske Mand drog bort med

!
Huuspryderen, men Karlsefne vidste ikke, hvad det

var for Træ, men det varMasur78
,
kommet fraViin-

land. Nu seilede Karlsefne bort, og kom med sit Skib

nord paa Island i Skagefjord, og der blev hans Skib

°psat om Vinterercn. Men om Vaaren kjobte han
Glombpland 70

,
hvor han opslog sin Bopæl, ogboe-

(1°
> saalænge han levede, og var en særdeles an-

seel Mand. Fra ham og hans Kone Gudrid ned-
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mart manna fra honum komit ok G ugrig i
,
konu

hans, ok goftr ættbogi. Ok er Karlsefni var and-

a5r, lok GuSn’Sr vig bus vargveizlu, ok Snorri,

son liennar, er fæddr var a Ymlandi. Ok er Snorri

var kvongagr, Ja for GuSn'Sr utan, ok gekk suSr

ok kom ut aptr til bus Snorra, sonar sins, ok
ha fgi hann Ja latit gera kirkju i Glaumbæ. Sig-

an varg Gugrigr nunna ok einsetukona, ok var

Jar, megan lnin lifSi- Snorri atti son Jann, er

porgeir hct, hann var fagir Ingveldar, moSur Brands

biskups. Ddtlir Snorra Ivarlsefnissonar liét Hall-

friSr; hun var mdSir Runolfs, fogur porlaks

biskups. Bjorn het son Karlsefnis ok Gugrigar;

hann var fagir porunnar, mdgur Bjarnar biskups.

Fjoldi manna er fra Karlsefni kominn, ok er hann
kynsæll magr orginn. Ok hefir Karlsefni gerst

sagt allra manna atburgi um farar Jessar allar,

er nu er nokkut orgi akømit.
%

•
V • •

ANMÆRKNINGER.
1

) Landstrækningen JaSar laae sonden for Rogaland

,

og udgjorde i de ældste Tider, snart en Deel af dette

Rige, snart af Agde, og havde vel endog undertiden sine

egne Herskere. Endnu kaldes den Jædder eller Jædderen ;

der ligger den gamle Stad Stavanger, som i de katholskc

Tider var et beromt Bispesæde. Nu horer Jædderen til

Christiansands Stift.

2
) Eriks Hustru, som her kaldes Thorhilde (‘porhildr

)

nævnes i de fleste Exemplarer af Landnama og Hauksbog

paa et Sted Thjodhilde (pjoSkildr), i enkelte andre der-

imod Thorhilde, ligesom sandsynligvis denstore GaardpjoS-

kildarstddir i Østerbygden paa Grdnland bar hendes Navn paa
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stammer en talrig og ypperlig Slægt. 80. OgdaKarls-
cfne var dod, antog Gudrid Boets Bestyrelse tillige

med sin Son Snorre, som var fodt paa Viinland. Men
da Snorre var bleven gift, drog Gudrid udenlands, og
reiste sonder tilRom; ogkom igjen tilbage tilsin Son
Snorres Gaard, og han liavde da ladetbygge en Kirke
i Glombo. Siden blev Gudrid Nonne ogEncboerske 81

,

og var der, saalængehun levede. Snorre havde enSon,

som hed Thorgeir; han var Fader til Ingvelde, Bi-

skop Brands Moder 82
;
Snorre Karlsefnessons Datter

hedHallfrid, hun varModer til Runolf, Biskop Thor-
laks Fader 83

. Karlsefne og Gudrid havde en anden
Son, som hed Bjorn, han varFader til Thorun, Biskop
11jorns Moder84 . FraKarslefne nedstammer en tal-

n
ff
slæg't og en ypperlig Afkom

;
og har Karlsefne

noiagtigst af alle berettet Tildragelserne med alle

disse Reiser, hvorom her noget er fortalt 85.

forste eller anden Haand. I Torfæi Gronlandia , Ham .

1706, 8, S. 11 sltrives hendes Navn forsk jel lig med slem-
me Trykfeil, som Thorkilde (Thorhilde) altis Throdkilde
(Thjodhilde). I Bjorn Johnsens Afskrift af Thorfinn Karls-
efnes Saga, som Torfæus har fulgt (i sin Finlandia

)

kal-
^es hun stedse Porhildr (Thorhilde), hvorimod andre,
skrevne efter den samme Bjorn Johnsens Omskrivning af
samme Saga, kun kalde hende pjoUildr (Thjodhilde).

hun antog Christendommen, og viste sig at være den
meget hengiven, er det vel mueligt, ja endog sandsynligt,
at ^ayaet porhildr > som begynder med Guden Thoi'j ef-
t^ 1 hendes eget eller Præstens Ønske er blevet saaledes
forandret. ‘

Gronlands historiske Mindesmærker. 1 Bind. (17)
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3
) Oxncy eller Yxncy ligger egentlig i en fra Brcdc-

fjordens Bugter ind i Landet gaaende mindre Fjord, og

horer til Districtet Skogarstranden (.Skogarstrdncl

)

i Snee-

fjeldsnes Syssel inden Islands Vesteramt, som udgjor et

Præstekald ,
bestaaende af Bredebolstads og Narfeyres

Sogne. Pastor John Hjaltålin, bekjendt som islandsk

Digter, har den 5te August 1817, som Stedets Sognepræst,

indgivet en interessant Indberetning til den Kong]. Com-

mission for Oldsagers Opbevaring i Kjobenhavn, hvoraf

det erfares, atErikstade paaYxno forlængst er bleven ned-

lagt og ode. Om dets og liere Erik vedkommende end-

nu synlige Levninger skriver han saaledes: „Endnu seer

man Rudera a) af den Gaard paa Yxnejr

,

som forst be-

bocdes af Grønlands Opdager, Erik den Rode. Den har

staaet paa en Hdi, som har en overordentlig vid Udsigt.

Man kan skjelnc Tomterne af fire Bygninger, hvoraf den

storste har været af 12 Alens Længde, men 7 Alens Brede.

De andre ere lidet mindre, b) Af 3 Tomter ved Eriks

Skibsboder eller Fiskerhuse, ved Eriksvaag (Eirifovog).

c) Af hans Smede paa Drongum (d Draungum), hvor der

endnu er en Kratskov. Den har været af 9 Alens Længde

og 5 Alens Brede. Endnu finder man Senner eller Skovre

der i Nærheden/’ De Brudstykker af Eriks Levnet, som

vi have tilbage, ommelde baade dette Sted og tillige en

anden Gaard af samme Navn (Drdngar) paa Hornstran-

dene, i det nuværende lsefjords Syssel, som Eriks forste

Bopæl paa Island. Det bliver da sandsynligt, at Erik

har opkaldt Drdngar paa Skogarstranden efter det Sted,

hvor han for havde opholdt sig.

*) Setstokkar (i Enkeltt. setstokkrj. Dette Ord kan mod-

lage forskjellige Forklaringer, nemlig a) Bænkestokke,

saadanne Stokke, som de fordum brugelige Thing-Stokke,

paa hvilke Stokkemændene, som deraf have faaet deres
'

Navn i Danske Lov, pleiede at sidde. — Saaledes er Or-

t
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det blevet oversat a) af John Olafsen fra Sovnoerne i

Glossariet til Landnanfa ved sedilej trabs ex qua sca/nnum

confectum est
,
og af Thorkelin i Eyrbyggja-Saga S. 109

ved suffixæ sedilibus sublicæ. Jvf. endvidere Haldorsens

og Dasks Ordbog, b) Hdisædes -Soiler eller Piller (co-

lumnæ sedis i, c, primariæ , tricliniares) ved Biskop Hans
Finsen (Landnama l.c. S. 101), Birger Thorlacius i Program-

met de Erido Ru/o (Prolus. II/123) og paa samme Maade er det

oversat i denne Fortællings storre Udgave S. 9 (jfr. Noten a)

samt herovenfor S. 174,186. Disse Soiler vare tvende, een

/ved hver Side af Hdisædet (ondvegi), hvorfor de alminde-

ligst kaldes ondvegis-sulur eller Iloisædes-Soiler* Mere om
dem vil forekomme i andre Afdelinger afnærværende Værk.

5
) Denne Eriks-Saga er nu ganske tabt med Undtagelse

af dette, samt Larulnamas, Olaf Tryggvcsons og Thorfinn

Karlsefnes Sagaers tildeels ovenanfdrte Udtog.
G
) Denne Styr Thorgrimson hed egentlig Arngrim og

var en Son af Thorgrim Kjallakson i Bjarnarhofn i Ilel-

gafellssveit
; formedelst hans urolige Sindelag og idelige

Trætter blev han kaldt Styr (Strid, Kamp d. e. den strid-

bare, trættekjære), og dette Tilnavn anfdres siden som

hans Egennavn, stundum med nok et Tillæg: Viga-Styr

(den stridbare Drabsmand). En vidtloftig Saga havdes

for om ham paa Island, men alle Afskrifter af den vare

tabte benved Aaret 1700 paa en Membran nær (fra hen-

ved 1360), som kom til Sverrig. Eieren laante da dette

unike Haandskrift til Prof. ArneMagnussen
,
som lod det

afskrive, men baade Original og Afskrift fortæredes strax

derefter med de §- af hans i sit Slags magelose Manu-

skriptsamling i Kjøbenhavns store Ildebrand 1728. Af-

skriveren, John Olafsen fra Grunnevig, havde dog til sin

egen Efterretning, optegnet adskillige sjeldne Ord og Ta-

lemaader deraf, samt opskrev senere hele Sagaens Ind-

(17*)



260 ERIK DEN RØDES SAGA.

hold, for saavidt han hunde huske det. Dette Udtog er

nu udgivet af det Kgl. Nordiske Oldshrift-Selskab (bearbei-

det ved Gudmundsen og Helgason) i de fdrommeldte Is-

lendinga-Sogur 1ste Bind. Styrs Deeltagelse i Eriks Trætte

med Thorgest er lioist sandsynlig bleven ommeldt i denne,

ellers nu tabte Saga, shjdnt Afskriveren ikke har kun-

net erindre noget derom.

7

) Ejulf Æsa s Son af Svind er ellers kun lidet be-

kjendt. Om Thorbrands Sonner, især Snorre, som tilsidst

drog til Gronland, vil meget forekomme i det fdlgende,

ligesom og om Thorbjorn Vililsdn, samt hans Datter Gud-

rid, der ligeledes kom til Gronland, men hun. end se-

nere til Yiinland i Amerika, hvor hun blev Stam-Moder

til en udbredt islandsk Slægt.

8
)
Denne Thord Geller, Son. af Olaf Feilan, var i sin

Tid en ypperlig Hovding i Borgarfjorden, om hvem man
og har havt en egen Saga, som citeres i Landnama, hvis

Forfatter, Are Frode, som nedstammede fra ham, rime-

ligviis har havt nogen Andeel i dens Affattelse, men den

er dog nu forlængst aldeles tabt. Thorgest Steinsdn paa

Bredebolstad paa Skogarstrand var gift med hans Datter

Arnora
;
saaledes vare hendes Brodre

,
af hvilke Stein si-

den blev Laugmand, Svogre til Thorgest, hvem de og vare

med at hjelpe i denne Feide. Thorgeir fra Hitardal var

en Son af Thorhadd, Thorgests Broder.

9
) I Eriksvaag viser man endnu Ruiner af Erik Rodes

Skibsboder eller Fiskerhuse. See ovenfor Anm. 3.

1 °) Om ham og hans Opdagelse af Gunbjorns Skjær

have vi alt handlet ovenfor, i 2den Afdeling S. 71 o. f.

1 ‘) Et beromt Isbjerg, omgivet af mindre Bjerge af

sædvanlig Art, paa det saakaldte Snafcllsncs (hvoraf det paa

Dansk benævnte Sneefjeldsnæs Syssel, Isl.Snæfdlssjsla i Ve-

ster-Amtet, har sit Navn) mellem de to store Bugter, Bredc-

fjord og Faxefjord. Om Eriks forste Ophold og Opda-

i
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gclscr i Gronland
,

jævnfor ovenfor S. 168, 176 o. f.

Eor ret ndie at lumne adskille og bedomme de gamle

grdnlandske Stedsnavne, ansee vi det for tjenligt at under-

sdge og bevise deres Etymologie, forsaavidt de ikke ere

sammensatte af bekjendte skandinaviske Egennavne for

Personer. Saaledes indbefatte Benævnelserne for Eiriks-

holmar og Eiriksejr to af de ældste nordiske Benævnelser

for mindre og storre Øer. Holmr

,

ogsaa holnii, betegner

nemlig en lille 0 (samt en til Tvekamp indhegnet eller

begrændset Plads) ligesom endnu det Danske, Svenske,

Tydske og Engelske samt ogsaa Angelsaxiske Holm ; Ey
derimod det Danske og Svenske 0

,

Angelsaxisk egej

æSe * Galisk edeau . En stor 0 kaldes paa Islandsk ey-

land (Øland,) og saaledes udtales endnu det Engelske is-

l(in(l
, sk jont det skrives paa en ganske anden Maade;

Egennavnet Island skrive Bidtterne derimod Iceland.
1

2

) BrattahliS betyder : den steile Fjeldside eller Skrænte;
hrattr er det Danske brat, steil (nedhængende, hovedkulds)

Svensk og Nord-engelsk hrant . HliS er ligeledes det Old-

danske/,*r/ (hvoraf Kæmpevisernes under Lide), Svensk'//*/,

ha. Norsk Li, Lie, Skotsk lithe, Vælsk eller Kymrisk llcthr,

fordum Angelsaxisk hliSe
, Mæsogothisk Uijans. Dog

er nu dette Stedsnavn mestendeels uforstaaeligt i samt-
lige nordiske Bogsprog, det Islandske undtaget. Det mod-
satte er Tilfældet med Landets Navn Grænland eller Gron-
land, som endnu lige klart forstaaes i. Dansk, Tydsk, Svensk,

Hollandsk og Engelsk. Dog ere begge Ordene meget
gamle, da gron f. Ex. paa Angelsaxisk hedder grene, paa
Happisk ruonas (hvori Begyndelsesbogstavet g dog er bort-
kastet). Land forekommer baade i Angelsaxisk og Mæso-
gothisk; i Persisk betyder Lan det samme, ligesom det
og skal være Tilfældet i visse amerikanske Dialekter.

1

3

) Dette Stedsnavns sidste Deel
,

fjorår (som foro-

konuner i saa mange andre Islandske og Gammel - Gron-
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landske) er det Danske, Norske og Svenske Fjord (ogsaa

i Svensk Fjård), Skotske firth. Beslægtede ere det Engel-

slæ fordj Tydske Fuhrt
,
Furt o. 11.

1 4
) Ved Bredefjorden forstaaes den store Bugt paa Is-

lands Vesterland, der endnu bærer dette Navn, og ved

Borgarfjorden ligeledes den Fjord, hvori den store Elv

Hvidaa (Hvitå

)

udlober paa Landets sydlige Kant. Nu

adskiller den og Elven Borgarfjords og Myre Sysseler, af

hvilket sidstnævnte dog fordum den storste Deel regne-

des til Borgarfjorden, benævnt som et Herred eller Land-

skab. Med det her opgivne Antal af Skibene jævnfor

Varianterne ovenfor S. 178-179.

1 s

)
Dette sidste Tal stemmer ganske overeens med de

i Landnamas fleste og bedste Afskrifter opgivne. Den

Strax herefter ommeldte Biskop Frederik var en Tydsker

eller saxisk Missionair, som med stor Iver spgte at omvende

Islænderne, hvori een af dem, Thorvald Kodranson (hvis

hæderlige Minde Oehlenschlager saa herlig har fornyet i

Sørgespillet Palnatoke) gik ham til Ilaande. Om dem

handler ellers Kristni-Saga (udgivet af den Arnæmagn.

Commission 1773) samt Olaf Tryggvesons Saga, udg. af det

Kgl. Nord. Oldskrift-Selskab, med latinsk og dansk Oversæt-

telse, i dens 1ste Deel. De reiste fra Island i Aaret 985.

1

6

)
Alle de her forekommende Mands- og Steds-Navne

ere af ægte skandinavisk Oprindelse. Fjord

r

er for for-

klaret. Dalr (Dal) er almindeligt for alle Nordisk-Tydske

Sprogarter (Dansk, Svensk, Hollandsk, Angelsaxisk, Mæ-
sogothisk og Alemannisk

,
samt endnu i Schwaben Dal,

V*lsk dol , dæl; — nogle ville og at dol i Phænicisk

skal have havt den samme Betydning). Alplafjor'Sr d. e.

Svanefjorden, opkaldt efter en islandsk Fjord og Gaard

ved dens grønlandske derfra udvandrede første Beboere

(hvilket nærmere vil vises i Uddragene af Fyrbyggja-Sagci)

kommer af det Oldnordiske og Islandske dipt, dlft

,
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Svane (for det meste uddodt i de beslægtede Sprog ,
skjont

ct Slags Samklang dermed synes at findes i det gamle

Tydske Elbis , Alpiz , Kymriske alarch , Latinske olorj.

SiglufjorSr a. e. Mastfjorden, af sigla, en Mast, hvoraf

endnu de Færoiske
,
og tillige Oldnordiske siglubekkur og

sigluriim, de Masten nærmeste Bænke og Rum. Ordet

er beslægtet med det Danske og Finske Seil, Svensk og

Tydsk Segel, Engelsk sail, Angelsaxisk segl, segel, Barba-

risk Latin sigla, samt Gjerningsordet sigla, seile o. fl.

Jvf. det Vælske sigi, Bevægelse, siglo , bovæge, bevæges

m. 11. Vatnahverfi betegner en beboet Egn, liggende ved

ferske Vande eller Indsoer, af Ordet vatn, der i det Old-

nordiske, ligesom endnu i Islandsk, Norsk ogFæroisk, ikke

allene betegner Vand, (i hvilken Betydning saa mange egne

Dialekter besidde det tilfælles), men ogsaa Indso— og af

det mindre bekjendte hverfi , en Kreds eller Klynge af

Byer eller Boliger, (af Gjerningsordet hverfa, omringe,

omgive), som med ringe Forandringer gjenfindes iMæso-

gothisk
,
Angelsaxisk

,
Tydsk og flere Sprog. Ellers ere

adskillige af disse Navne forplantede til de Hollandske

Sokort paa en neppe kjendelig Maade. Saaledes er Ac-

tilsfjord der bleven til Kcdcr-Fiocrd, Rafnsfjord til Romp-

ncs-Fioerd, Einarsfjord til Eymcsncst-Fiocrd, TVantsdals IC

(Kirke) henhorer maaskee til Vatnahverfi.

17
) Hdlogaland eller Holgaland kaldes nu Helgeland,

og udgjor en betydelig Deel af de norske Nordlande. Olaf

Tryggveson var, som bekjendt
,
den forste Konge, der ud-

ledte Christendommen almindelig i Norge og dets Colonier.

18
) Nidarus (Elven Nids Munding), Lat. Nidrosia, var det

gamle Navn for den Stad, der nu kaldes Trondhjem, hvil-

ket sidste Navn hele Provindsen (firåndheimr) fordum bar.

1

9

) Leif Erikson er formodentlig blcven dobt (i Norge)

i Aaret 999.
20

) See ovenfor S. 178-79, 194. Ingen Gaard, kaldet
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Drepstok, ligger nu i Guldbringe Syssel, hvrorimod en af

dette Navn skal ligge ved Ørebak (Eyrarbakki) i Arnæs
Syssel i Nærheden af Selvog. Bjarne Herjulfson kaldes

bestandig urigtigen Bjorn af Schoning i hans Norske Histo-

rie III, 415 o. 11.

21
) SuSreyjar eller Syderoerne kaldte Skandinaverne

fordum de vesten og norden for Skotland liggende Ilebri-

diske og Hebudiske Øer
, nu i Almindelighed kaldte The

western islands. Med deres christne Beboere havde de he-

denske Skandinaver længe megen Omgang, og mange af

dem antoge der Christendommen.
22

) Ordet hafgerding , i Fleertallet hafgerdingar

>

er

ellers kun sjeldent og derfor sjelden rigtig udtydet. Dets

rette Mening forklares udforlig i det gamle norske Værk

Kongespeilet eller Speculum Regale (en konungliga skugg-

sja) S. 171-72, ved en uhyre Ilavbrænding, som underti-

den reiser sig i Havet ved Grdnland
,
paa den Maade at

tre colossalske Bolgerækker ganske indslutte en vis Sd-

strækning, saa at det Skib, som da befinder sig der, kom-

mer i den storste Fare. Stedet vil forekomme senere i dette

Værk, blandt Kongespeilets dvrige Efterretninger om Grdn-

land, hvorfor vi ikke indrykke det her. Hafgerning maalte

efter Ordet oversættes ved Havets Gjerde eller Indhegning;

for stdrre Tydeligheds Skyld have vi herovenfor gjengivet

det ved Havbrænding.
23

)
Denne halve Strophe viser, at Kvadet har været dig-

tet i den Verseart, som fordum kaldtes lirynjandi hdttr,

men nu paa Island Liljulag (efter et berdmt aandeligt Digt

Ldja fra det 14de A århundrede). Ordene kunne saaledes

omsættes i sædvanlig prosaisk Orden. Ek hiSr (usædvanlig

for lid j som andre Afskrifter have) meinalausan munka

vejrni at beina minar farar. Drottinn foldar hattar hallar

haldiyfir mer hciSis staUi, J. e Jeg beder Munkes Pro ver,

som er uden al Lyde (eller ; fri for alt Ondt — d. e. Gud
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eller Christus) at fremme min Reise. Den Herre, som raa-

der for Himlens Hall, der livaeIver sig over Jorden, holde

sin Haand over mig!” Det dunhle Udtryk heiSis stallr (Fal-

kens Sæde, af Subst. heiSir) betyder nemlig Ilaanden eller

Armen. Dog maa man herved bemærke Varianterne til

Landnama ovenfor S. 180, efter hvilke man kan læse: lieiftis

hallar hdrrar foldar drottinn haldi yfir mer stalli. „Himmel-

hallens hoie Riges Hersker holde sin Styrke (eller stærke

Beskjermelse) over mig !*’ (see om denne Betydning af det

sidstmeldte Ord Glossariet til den ældre Eddas store Ud-

gave 1, 673). Endvidere kan man antage det for en Benæv-

nelse paa Skjoldet (som hdlfkcnning)

,

med hvis noicre Ud-

vikling vi dog ikke længer ville opholde Læseren. Jævnfor

Uddragene af Landnama D (S. 194), hvor de to forste Li-

nier af denne samme Drapa findes indforte.

2 4
) Denne Gaard, som sandsynligvis har været omgivet

af et lille Bygdelag af samme Navn, er een af de mest be-

rømte i det gamle Gronland
,
og forekommer saaledes me-

get tit i det folgende. Den havde sit Navn af det Næs el-

ler Forbjerg, hvorpaa den laae, maaskee eet af de mærkeligste

i Landet. I de Hollandske Sokort (som have optaget Østerbyg-

dens oldnordiske Navne
,
men som oftest forkvaklet dem)

kaldes det Hcrnolesnes (aflagt efter Gisning). Det Islandske

og Skotske nes er nemlig det Danske Næs

,

Svenske nas.

Engelske ness, Angelsaxiske nese, næs . Det er oiensynlig

beslægtet med nos (,hasir), Næse, (fælles for alle gothisk-

germaniske Sprog, ja selv i Latin nasus og i Sanscrit

nasaj. Saaledes betyder ogsaa det Finske nenæ baadeNæse

°g Forbjerg.
2s

) Gar'&ar (Gjerder, Mure, Gaarde, Boliger) Fleertal-

let af garfir , en Gaard, Stad. Adskillige Gaarde af dette

Navn findes endnu i Island. Ordet gaifir (i sine flere for-

skjellige Betydninger) er eet af de allerældste i de nordiske

Sprog, da Sidestykker dertil og spores i Græsk, Latin, Per-
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sisil, de indiske og flere asiatiske Sprog. See den ældre

Eddas Glossariiim I, 512, II, 635-36, III, 222. Ved dette

mest beromte Sted i det gamle Grdnland var Landets al-

mindelige Thingsted, længe forend Bispestolen der blev

indrettet. Sandsynligvis har Erik ogsaa enten der
,

eller i

Brattelid opfort et hedensk Tempel, skjdnt det ikke ommel-

des i de faa Efterretninger, som vi nu have tilbage om hans

Levnet og Bedrifter. Det er maaskee mærkeligt, at en stor

Gaard i Nabolaget af den Egn, hvorfra Erik udvandrede,

bar Navnet GarSar (eller Garde), og var fordum bekjendt

under Navn af Hoj-Gar'&ar, uden Tvivl formedelst det der

staaende hof eller Gudehuus (godahus)

,

som slige ogsaa
* undertiden kaldtes; dog især de mindre eller ikke alminde-

lige, der saaledes tildeels svarede til de Christnes Annexkir-

lier eller Capelier, ligesom Hofene til de storre Kirker.

Denne Gaard blev og forst bygget af en Landnamsmand,

Broder til en Gode paa Sida i det sydostlige Island. Nu
horer det til Stadarsveiten og Sneefjeldsnæs Syssel. I vore

Dage har man der seet tydelige Spor til Agre, skjdnt Ager-

dyrkningen for nogle Aarhundreder siden der er gaaet afBrug*
26

) Eyrar er her den samme Havn, som nu kaldes Eyrar-

bakki eller Ørebak, ikke langt fraUdlobet af den store Flod
Olvesa eller Hvitd i Arnæs Syssel, inden Islands Sonderamt.

Jævnfor Anm. 20.

27
) Dette mærkelige Ord norræna

,

d. e. Nordlig Vind,

viser aabenbare, at, naar det samme Ord bruges om Tunge-

maalet, betegner det ikke det Norske men Nordiske Sprog.
29

) Erik Jarl, Son af den beromte Hakon Sigurdsdn, der

vel længe forte Titel af Danmarks Konges Jarl
, men re-

gjerede tilsidst som uindskrænketEnevoldsherre over Norge.

Olaf Tryggveson, som nedstammede fra Harald Haarfager,

havde for paaskudt sin Arveret
,

for at styrte Hakon Jarl,

og saaledes komme i fuld Besiddelse af Riget. Kong Svend

Tveskjæg af Danmark fornyede dog dettes ældre Fordrin-
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ger, og det lykkedes ham, med den svenske Kong Olafs og

den Norske Eriks Hjelp at fælde eller fordrive Olaf Trygg-

veson i det berdmtc Sdslag ved Svolder. Erik liom nu til

Regjeringen i den storste Deel af Norge, men forte den

kun (ligesom hans Fader i Begyndelsen) som den danske

Konges Statholder. En anden Deel afRiget bestyrede hans

Broder, Jarlen Svend Hakonsdn, paa samme Maade for den

svenke Konge. Erik Jarl overtog Regjeringen i Norge i

Aaret 1000 og dode, fordi hans Drdbel rar bleven uheldig

skaaret af en Læge, i Efteraaret 1013. Dog maae vi her

vel lægge Mærke til, at Erik, allerede i sin Faders levende

Live, havde hersket som Jarl i Norge paa forskjellige Maa-

der, fra Aaret 982. Schoning antager saaledes (/. c. 111,41 7) at

denne Bjarnes Reise til hansHof skete i Aaret 988 eller 989*

30
) Det er tydeligt, at Erik har anseet dette Fald som et

Varsel om Uheld for ham, hvis han begav sig paa den fo-

resatte lange og vanskelige Reise. Et gammelt islandsk

Ordsprog eller overtroisk Regel siger dog, i modsat Me-

ning: Fail er favar hcillj fra gardi j cn ckki afij d. c. hald

betegner en Reises Held
,
fra Hjemmet, men ikke dertil.

Naar Faldet (som her var Tilfældet) medfører Skade, maa

det naturligviis ansees for en Undtagelse fra Reglen.

31
) SiiSrmaSr (Sydmand eller Sydlænder ligesom i Mod-

sætning til NorSmdSr, Nordmand) betegner vel i mest ud-

strakt Forstand en Mand fra Fastlandets sydlige Egne, hvor

det egentlige nordiske Sprog ikke taltes, men nærmest be-

tegner det som oftest (hvilket her og senere — om enMand

fra 'Bromen — sees at være Tilfældet) Tydsker, ligesom

det og vil erfares i det følgende, at Tyrker helst talte Tydsk.

Paa en lignende Maade fik ogsaa Ordet Nordmadr (Nor-

mannus) i Sydlandene forskjellige Betydninger.

•
32

) For en Tydsker er Navnet Tyrker vistnok usædvan-

ligt, men det er vist at man nu kun kjender faa af de æld-

ste tvdsl.e Navne uforfalskede. Flecrliedcn deraf (ligesom
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af de danske) er endog undergaaet eller afskaffet ved
Indfbrelsen af fremmede Helgennavne. I de ældste nylig

opdagede Diplomer kunne dog nogle hidtil ganske ube-

kjendte opsoges. Friser og Hollændere have beholdt mange
gamle Egennavne, som endnu tildeels hores paa Øen Ama-
ger ved Kjobenhavn, f.Ex. Dirk, forhen maaskee Dirker (af

Tirgeir?), som let kunde forvandles til Tyrker eller Tirker.

Jvf. Anm. 41.

33
) Navnet Helluland betegner egentlig de flade Klip-

pers eller Stenes Land af hella, en flad Klippe eller Steen,

endnu i Norsk Helle , Svensk hall Ordet synes at være
dannet som kvindeligt af Hankjonnets halir, en Steen,

Klippe, hvoraf det yngre Danske og Norke Hald Halir

er maaskee oprindelig det samme som Finnernes callio.

Sanskrit kalla , en Klippe. Torfæus oversætter Navnet
i Virilandia S. 5 ved Klippelandet (ferra petrosa). Sclio-

ning beretter at Forbisher (eller Frobisher) i det 16de
Aarh. har fundet et Land, kaldet Helleland, fuldt af vilde

Folk (Norges Historie III, 418 efter Th. Feygius). Her-

om komme vi til at handle nærmere i Undersøgelserne

over de nyere Opdagelser.
J /f

) Mark, Mavrkj betegner mest i det Oldnordiske fladt

Skovland. Saaledes er Danmark, Danmark, en særdeles

passende Benævnelse for Dans eller de Danskes skovrige

Sletter. Mork er ellers det Danske, Svenske og Tydske
Mark, Mæsogothisk marka. Om dette Navns Oprin-
delse udlader Torfæus sig saaledes (7. c.) uEam Leifus a
planitie Marklandiam appellavit ; inde patet , non ut quibus-

dam placet , voccm m ark regionem, sed planiticm vel pla-
nam regionem notare.JJ

3 s
) Sandsynligvis har den sode Dug paa Græsset væ-

ret den saakaldte Honningdug, som vel kan svare til den
ovenanførte Beskrivelse.

36
) HuSjat, d.e. Læder-Dækker, kaldte de gamle Nord-
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boer deels de Koier (formodentlig Hængekoier), som de

brugte til Slubs, deels Sække af Læder, hvori de forvarede

deres Klæder eller Varer, for at de ikke skulde beskadi-

ges af Regn eller Sovand.
37

) Lax findes endnu i Mængde i Nordamerikas Floder.

38
) Denne Beskrivelse kan kun passe paa et sydlig lig-

gende Landstrog.

39
) Ved en Misforstaaelse blev lier foran S. 219, ne-

derste Linie, sat uotte” istedenfor
tt
halv otte” og S. 221,

overste Linie,
<t
fire” for uhalv fem”. Det hedder lige-

frem efter Ordene uSolen gik ned Kl. 44- og stod op Kl.

7 4, 'saa at den korteste Dag altsaa var 9 Timer lang.

Denne Fortolkning have flere af de i Islands Horologie

mest bevandrede Lærde, fremsat og begrundet ,ved af-

gjorende Beviser; blandt dem ville vi nævne Paul Vida-

lin, i en endnu ikke udgiven Undersogelso om Bestem-

melserne af Dagens Timers Inddeling og Biskop Finn

Johnsen i hans Historia ecclesiastiea Islandiæ I D. S. 153-

157. Af denne Observation lader Stedets geographiskc

Brede sig bestemme til 41° 24/ 10 /y

,
hvorved dog maa

bemærkes, at Indretningerne til Tidens Maaling ikke kunne

antages at have i hine Tider været saa fortrinlige, at

man vil tænke paa at bestemme Stedets geographiske Brede

paa Secunder nær; imidlertid have de Gamle vistnok væ-

ret noiagtige i saadanne Observationer, hvorfor Angivel-

sen af denne maa ans*ees for et ufeilbarligt Mærke til at

bestemme Stedets geographiske Brede.
40

) De forskjellige Læsemaader tilbyde her tvende Ord,
t

som begge ere lige sjeldne og vanskelige at forklare med
sikkerhed. Smaskitligr synes at kunne betyde fregnet, men
er V®1,— især da ei i islandske Oldboger undertiden skre-

ves som i, — det selvsamme som smaskeitligr

,

der fore-

kommer i gamle Sagaer
;
Læsemaaden smaskilligr udtrykker

det samme, 0g alle Ordene svare formodentlig til det end-
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nu brugelige smaskorinn : een der har fine og ligesom

Evindelige Ansigtstræk eller Lineamenter.
41

)
Om denne Oversættelses Rigtighed kan der ingen

Tvivl være, skjont Schdning (i Heimskringlas store Udgave

I, 310 samt Norges Historie III, 420) fremsætter den Gisning

(formedelst Egennavnet Tyrkir), at Tyrkisk eller Ungersk

kunde menes derved som Mandens Modersmaal. Jvf. oven-

for Anm. 32. Pyrska eller py'dska (forhen ogsaa PjoS-

vcrska) var i Norge i det 14de Aarhundrede og er endnu

i Island den almindelige Benævnelse for Tydsk.
4 2

) Norræna d. e. Norsk eller Nordisk, det Nordiske Sprog,

som fordum taltes (tildeels med nogen dialectisk Forskjel) i

Danmark, Norge, Sverrig og tilhorende Oer, samt endnu paa

Island. Det er alt beriist afVidalin, Erichsen, JohnOlaf-

sen, P. E. Muller, Rasko.il., men forst nylig er den Maade,

hvorpaå Sproget i Fastlandets tre Riger omdannedes til de

nærværende, noiagtig oplyst i Registrator N. M. Petersens

Værk: Det danske, norske og svenske Sprogs Historie.

43
)
Det er hoist mærkeligt, og tillige bekræftende for

denne ældgamle Beretnings Sandfærdighed at Nordame-

rika, da det senere blev gjenopdaget af Europæerne, frem-

bragde vilde Viinranker og Druer af forskjellige Slags. De
fandtes saaledes ved Missisippi Floden, i Ny-England, især

dog i Virginien, istor Mængde (see SchdningN. H. III, 421).

Selv i Canada har man yilde Viindruer; Linnée opregner

fdlgende Arter af amerikanske Viindruer: Vitis labrusca

,

'V'Vu/fjinaogv.arborca. Jfr. Forsters Gesch. der Entdeck.

und Schiff. im Norden S. 112. 1 gamle Geographier, f. Ex.

Hiibners, dansk Udgave II, 793, hedder det om hine Egne:

„Skovene ere fulde af Viintræer/’ Forst henved 1690 forte

man forskjellige Arter af disse Viintræer fra Amerika til

Europa, som forhen vare ubekjendte her, dog mere til Pry-

delse end Nytte; een af dem behover, naar den engang er

plantét, ingen videre Pleie. De beskrives udforlig i Zinckcs
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, Oekon. Lexicon II, 3171. Mere herom vil forekomme i vor

særskilte Afhandling om Viinlands Beliggenhed. Mærke-
ligt er det ellers, atSpanierne i deres amerikanske Besiddel-

ser forbude al Viinavl
,

for at befordre Afsætningen af

spanske Vine der.

4 4
) Vinland har endnu i Dansk den gamle uforandrede

Lyd og Betydning. Det Oldnordiske vin er nemlig eens-

tydigt med det Angelsaxiske og Alemanniske, samt nyere

Danske og Svenske Ord
,
Mæsogothisk veins. Engelsk winej

Tydsk TVcin

,

Hollandsk wyn > Kymrisk gwyn > Lithaiiisk

cvinas. Polsk (og i flere Slaviske Sprog) wino

,

Finske

vyna j Lappiske nynne
,
som alle menes at nedstamme fra

det Latinske vinum. Dog er det maaskee tvivlsomt, om
de bor udledes lige derfra, eller (maaskee snarere) fra

det Kaukasisk -Inguschisk- Tuschiskc vyn , Suanisk gwineij

Georgisk ghwyno
, gvyno

,

hvortil endelig det Græske oivog

synes at slutte sig.

1 s
) Saaledes sees Leif her at have kaldt sit og Medrei-

scndes forste Opholdssted i America. Ordet buS har vel

forst betegnet ligefrem en Bolig af Gjerningsordet bua

(boe); senere har man allene brugt det om Huse eller Telt-

hytter, der anvendtes til midlertidigt Brug, som Opholds-

steder paaThinge og ved store Forsamlinger, som Markeder,

Bavne, Fiskerpladse o. desl. Saadan Betydning har Ordet
endnu paa Island. Ogsaa betegner det der (ligesom Bod i

Oansk og Svensk
, Bude i Tydsk

,
booth i Engelsk) faste

Bandclsboder. I den ældre Betydning (som Huus, fast Bo-
1‘g) svarer det til det Engelske abode

,

Vælske bod > bwtli

°* s * Da det oldnordiske bua (være, boe) oprindelig er
ĉ et Samme som det Kaukasisk-Tschetschenziske biij Persiske
bndc/i

J han fa# ve ] 0g bænkes a t være beslægtet med det
1

sisUe og Indiske Stedsnavne tit forekommende Slut-
ningsord

j
a vej cn(]0g med det semitiske betlu

) Kvi'nkjdlnir kaldes ogsaa i Dansk Hjelm (for Korn),
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ligesom og dette Ord bruges i Øster -Gotland i Sverrig

(for Hd eller Lov). Hey-hjdlmr forekommer ogsaa ellers i

Heimskringla. Ordet er af selvsamme Oprindelse som det

mere bekjendte kjalmr (Hjelm) for Hovedet, da det be-

tvder et Skjul, Dække, formodentlig af Gjerningsordet

hilmaj skjule, bedække (fordum vel ogsaa beskytte), der

atter kommer af et andet: hylja, som har den samme

Bemærkelse. De nordamerikanske Vilde pleie endnu at

forvare Maisen, deres eneste oprindelige Kornart, efter-

at den er indhostet, enten i Luften, paa store Stænger,

eller ogsaa i Træ -Skure; (Kutschcrs America I, 331). Og-

saa i de nyere Tider er Maisen bekjendt under Navn af

Tyrkisk Hvede. Selv saa nordlig som ved Hudsons Bay

skal et Slags vild Riis voxe i stor Mængde (Schon. N.H. 111,421).

* 7

) Kjalarnes (Kjolens Næs) kaldes og endnu et Forbjerg

og Landstrækning i Kjose Syssel inden Islands Sonderamt.

Ordet Ijolr er eet af de nordiske Sprogs ældste og bedst

vedligeholdte Ord
;
Dansk Kjol, Svensk hol

,

Engelsk hcel.

Tydsk Kiel, Fransk quille, Angelsaxisk ccol, ciol, cælc

,

Old-

tydsk cheol, hil, Vælsk ccuhol. Finsk kcula, Græsk vg.

48
) Hutikcipr, en Skindbaad, af det Slags, som de ame-

rikanske Eskimoer, ligesaavel som deres Stamforvandte

Gronlænderne, endnu bruge. Ogsaa Caraiberne, forfærdi-

gede Baade af Huder (Rutscher , L c. I, 402 o. 11.). Saavel

Ordet keipr , keypr som det nærmere beslægtede keipull

eller keipillj keypill (see ovenfor S. 168, 170) kommer

muelig af kopi, en Sælhund, og betegner folgelig en Baad,

gjort af eller overtrukket med Sælhundeskind. Hu3 vilde

da være et senere Tillæg
,
dog ikke overflødigt for dem,

der ei kjende Ordets etymologiske Oprindelse.

49
)
Kutscher bemærker netop (7. c.) om de vilde Ame-

rikaneres Skindbaade, at de formedelst deres store Lethed

lade sig, naar Noden udfordrer det
, bekvemt bære.

50
) Tidsalderens Hengivenhed til Overtro synes her at
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danne en overnaturlig Begivenhed af en saare naturlig, der

dog han forudsættes at være gaaet til paa een af toMaader,

nemlig enten a) derved, at een af Mandskabet har vaagnet

forend de andre, mærket Uraad, og advaret saaledes sine

Stalbrodre paa den ommeldte Maade, som da, i det de

pludselig opvaagnede afen dyb Sovn, ikke ret kunde skjonne

eller besinde sig paa, hvorfra det advarende Raab kom, især

da den overhængende Fare maatte drage al deres Opmærk-

somhed til sig;— eller b) Aabenbaringen er skeet i enDrdm,

som strax fortaltes af den fdrst Vaagnende.
51

) Disse
,
Stridsskjerme" eller uStridsdækher‘ (vigflekarj

omhandles tildeels af Halfdan Einarsen eller John Erich-

sen i Anm. til Kongespeilet S. 397 - 99 ,
men de sammen-

blandes vel urigtig der med de saakaldte viggyrfilar. Flekij

flaki betegner en flad Sammensætning af Planker eller

Rræder, anvendt i skraalobende eller horizontal Retning,

her som et Slags Tag eller Dække over Skibet. Viggyrbl-

ar opreistes derimod som et Slags staaende Plankeværk,

for at beskjerme Skibets Sider, saavelsom Opgangen til Ski-

bet, mod Fjendens Anfald.

52
) Dette Navn CKrossanes) antages vel. ei af alle at være

af fuldkommen skandinavisk Oprindelse, da Ordet kross

(Hors) i Almindelighed menes at være forst blevet indfort

nied Christendommen og at burde udledes fra det latinske

erux. Dog tor vi ingenlunde paastaae dette bestemt
,
da

der gives adskillige Steder i Island fra dets ældste Beboel-

sestid med lignende Navne, som virkelig synes eller siges at

være tillagte dem af hedenske Folk. Gunnar Paulscn har ud-

*edt det Islandske/-ross af detlslandske og Oldnordiske krokr

,

1 Genit. kråks

,

(endnu i Dansk Krog

,

Svensk krokj En-
gelsk crook) hvilket vistnok ikke er meget urimeligt, da

et Kors virkelig danner forskjellige Kroge eller Hager.

Skulde Ordet kross (og andre lignende) være oprindelig

Gr(inlands historiske Mindesmærker, t Bind.
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indkomne fra Latinen i de nordiske, iinske og slaviske Sprog,

vilde det være høist besynderligt, om de stedse for havde

.

manglet Udtryk for Korsformer.

53
) Ligesom vi forhen have viist om Ordet SiiSnnaSr m.

11., var ogsaa Benævnelsen Austmd&r (Østmand eller Øst-

lænder) temmelig vaklende og relativ i det gamle Norden.

De Norske kaldte undertiden de Svenske saaledes
,
hvor-

imod Islændere og Grønlændere især gave Nordmændene

det samme Navn. Irlænderne synes at have kaldt baade

Norske og Danske Ostmanner (ligesom de tilsammentagne

i Frankrig nævntes Normanner).
5 4

) Her synes Forfatteren tildeels at tale om Eriks tabte

Saga, som Flatøbogens Afskriver har benyttet.

5 s
) Vel have de hedenske Norboer ei stedse fulgt den

samme Aarsudregning, som i forskj ellige Tider og i forskjel-

lige Lande Jiar været adskillige Forandringer underkastet,

—

men vi vide med historisk Vished, at de hedenske Islændere,

hvis Kalender Grønlænderne maae have fulgt, antoge at

Vinteren
,

efter vor Tidsregning, begyndte den næste Lø-

verdag efter den 20de October (altsaa fra den 21de til den

28de i forskj ellige Aar). See Finn Magnusens Sfedmen
Calcnclarii veterum Gothorum , Danorum aut Scandinavonim,

ex Asia oriuddi, bagved den 3die Tome af den ældre Eddas

store Udgave S. 1118-1 9 samt JLcxicon Mytholog . bor. S. 84(5-4/ .

5 f

’) Ordet lysa betegner i Islandsk deels Lysning, Skin,

Hvidhed
,

deels en vis Fisk af Torskeslægten. Een af De-

lene kan da have givet Anledning til Fjordens Benævnelse.

I alle Tilfælde kommer Ordet lysa af Ijos (ældre Dansk
Ljusj nyere Lys, Norsk Ljos , Ljus

,
Svensk Hus (i Almue-

dialecten IjosJ, Tydsk Lida, Engelsk light , Alemannisk

lukt i ældre Fransk luisj Lettisk luti
, Skotsk-Gælisk leos,

glas. Finsk loisto

,

Latin lux

,

hvormed Grækernes qJio'é

uden Tvivl er nærbeslægtet, skjønt det nærmere udtryk-

ker det Oldnordiske og Islandske log, logi. Lue, Flamme.
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Nyere Reisende, som Thorhallesen og Wormskjold, have

bemærket en vis Lysning eller Hvidhed ved den nu saa-

haldte Godthaabsfjord, og have derfor sluttet sig til, at den

maa være de Gamles LjsuJjdr'Sr. Herom mere i vore hi-

stOrisk-geographiske Undersøgelser i Værkets tredie Bind.
5 7

) Efter Ordet : en anden Sædvane, andre Sæder, d. e.

religidse Skikke, som Fdiger af forskjellig Tro.
5 R

) Ejkr betyder vel egentlig en Kjdrehest (Vognhest,

Slædehest) af Gjerningsordet aka (ck), age. Heraf det

Ranske Og, Norske Oik, Svenke ok. Tager man intet Hen-
syn til ovenanførte Etymoløgie, har Ordet eykr J eikr en'

synderlig Lighed med det eensbetydende Latinske equus (li-

gesom ogsaa agere undertiden betyder det samme som vort
agCj i ældre saavelsom nyere Svensk aka).

° 9
) Slige Bevægelser af nylig afsjælede Lig kunne vel

skee ved et Slags Krampetrækninger eller Convulsioner, —
men altfor tit har man i Fortiden, og især i Grønland, an-
taget Skindød for virkelig Dod

,
og i Følge deraf anseet de

Mennesker, som saaledes atter kom til sig selv, for Gjen-

gangere, enten i ond Forstand, eller og (blandt de Christ-

ne) i god Forstand, da man nemlig troede at Gud for en
meget kort Tid undte dem at vende tilbage til det jordiske

Kiv, for at trdste de Efterlevende
,
forudsige tilkommende

fing, eller forkynde den Saligheds-Tilstand, hvori den Døen-
des Aand allerede havde begyndt at befinde sig. Et Excm-
pel af det sidste Slags forekommer ogsaa strax efter dette
i nærværende Fortælling.

6o
) Ved disse gode Hvilesteder menes Paradisets eller de

himmelske Boligers Hvile efter de forste nordiske Christnes
1 anker. Om de derværende Salige hedder det i Solens
Sang CSolar - IjdSJj den 72deStrophe:

Hvilur ficirra vom d.e. Hvilesteder dem vare

d humngeislum paa Himmelstraaler

hajdar hagliga. zirligen satte.

(
18 *)

*
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Edda Sæmundar hins fr68a. I, 395 og P'inn Magnuscns dan-

ske Oversættelse af den ældre Edda III, 216; jvf.190, 193.
/

6 l

) Originalens Udtryk gdnga siiSr betyder egentlig at

gaae mod Sonden eller til de sydlige Lande, det sædvanlige

Udtryk for at gjdre en Pilegrimsreise til Dom.
G 2

) d. e., ifdlge den islandske Talebrug, i detBygdclag, som

omgav Eriksfjorden og bar dens Navn (ikke paa en 0 i selve

Fjorden). Saaledes maae Fjordenavnene som oftest forklares.

63
) Karlscfni betyder egentlig en haabefuld ung Mand

(som tegner til at blive en brav Karl).

6
*) Snorres Fader Thord Bjornson paa Hofde (alminde-

ligst kaldt HoJ'Sa-pår'Si'J nedstammede fra de danske Konger
- efter gamle Slægtregistre, see Landnama 3 P. 19 Cap.

6 5

) Her menes en Hvalfisk af den stdrste og bedst spi-

selige Art, som beskrives i Kongespeilet S. 136 blandt

andre som findes i Havet omkring Gronland (hvilken Be-

skrivelse vi i nærværende Værk paa sit Sted komme til at med-

dele). Endnu kaldes den paa Island rciSr eller steypi-rciSr,

6 6
) Nyere Forfattere liave meent at et Slags vildt Kvæg,

som fra meget gamle Tider har streifet omkring i for-

skjellige Egne af Nord-Amerika, nedstammer fra det tam-

me, som de Grdnlandsk- Islandske Colonister have over-

bragt til den nævnte Verdensdeel. Denne Mening bekræf-

tes paa det ndieste af de her fortalte Kjendsgjerninger.
67

)
Her nævnes disse Folk (uden Tvivl amerikanske Eski-

moer) fdrst saaledes: de S for dræbte Mænd (see ovenfor

S. 228) have dog sandsynligviis hort til den samme Folke-

stamme. Ovenfor (S. 168-171) have vi indfort Are Frodes

Beretninger om tydelige Levninger efter samme Slags Folk,

fundne- i Gronland selv af de ældste islandske Nybyggere.

Det onimehles vel neppe nogensteds i Sagaerne udtrykkelig,

at Skrælinger ere bievne seeté af dem fdrend da i Viinland.

Vel 100 Aar derefter nærmede de sig Gronland
,
fra Ame-

rika af, ifdlge andre gamle Beretninger, som senere hen

i dette Værk ville blive meddcelte, ligesom ogsaa denMaade.

i.
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hvorpaa (le her ommeldes, forudsætter Europæernes ældre

men dog utydelige Bekjendtsitab med dette Folk og det

dem lier tiilagte Navn (som uden Tvivl er af skandinavisk

Oprindelse); see ovenfor S. 171.

6 8
) De havde folgelig ikke for seet eller hort Hornkvæg.

6 9
) Foerværkshandelen fra de nordlige Egne af Amerika

er, som almindelig bekjendt, endnu meget betydelig.

7u
) Skidgardr er et Slags Plankeværk eller Gjerde, endnu i

Y ermeland kaldet Skidgård

,

men i Norge Skigciard og der

(efter Hallagers Beretning i hans norske Ordbog)
k>
opfdrt

af Halvklovninger."
7 *) Y

r
ed ham nedstamme saaledes talrige islandske Slæg-

ter fra Amerika og Begyndelsen af 'det Ilte Aarhundrede.

Thorfinn Karlsefne har rimeligviis opkaldt ham efter sin

Farfader, Snorre Thordson, som ommeldes i Landnamas
3die Parts 10de Capitel, og hvr

is Fædreneslægt sammesteds

udledes fra Danmarks berdmte Konge Ragnar Lodbrog.
7 2

) Jvf. Varianten 2 S.242. Den sorte Ligkjortel kunde vel

i al Fald have svaret til det gamleNordens Jordefærdsskikke.
7 3

) Hvorledes dette foregivne Syn, eller vel rettere Drdm,
i liin lid, af Gudrid og hendes Reisefæller er bleven for-

klaret, er os ubekjendt. Formodentlig har man anseet hin

underlige Kvindeskikkelse for en hedensk Dise d. e. Gud-

inde ellerNymphe, enten en Valkyrie (af dem som bebudede
og forestode Krig og Kamp) eller en Alf-Kvinde af de til

Yiinland horende Land-Vætter eller Skytsaander. Navnet

Gudndr , Godridr

,

hvilket hun tillagde sig, synes at be-

tyde Gudernes Ridt eller Ridetog, af rida, re'id, maaskee og-

saa Stormbyge , heftigt Anfald (af hrid, rid). Norske Al-

muesfolk kjende endnu en saadan mythisk Person i det af de

Overtroiske frygtedo natlige Optog af Aander, som i Norge
endnu kaldes Aasltoreja (Asgodareid d.e. Afgudernes Ridt

eller Ridetog) i Sverrig og flere Steder Odins Jagt, i Danmark
Grons Jagt, Yolmars Jagt, i Tydskland den vilde Jagt, i

England Arthurs.Jagt m. ni. Hun kaldes nemlig Guri, Guro

\
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eller Guru Rysscrova (med Hestehalen)
,
og er vel den

samme som Skotternes Gyre (Curling d. e. Kærling). I

Norge er ellers Egennavnet Gudrid nu forvandlet til Guru

Det stærke Brag eller Knald (brcstr), som hortes, i det hun

forsvandt ,
blev vel antaget for at være den saakaldte vo-

brestr (vidunderligt Brag eller Knald), som meentés at hores

i Luften, som et Varsel for store og farlige Begivenheder.

Benævnelsen herbrestr (Hærknald eller Krigsknald) synes

man i Norge at have tillagt de forste Forsog med Krudt-

Sprængning, som vistes der af en Flamlænder Tkrondj kaldet

Fysilier (det Franske Jusiliev) i Aaret 1294, hvortil Ild,

Svovel, Blaar og Pergament bleve benyttede
\

(Salpeteret

er vel ved en Forglemmelse udeladt, eller fortiet, som en

væsentlig Deel af Hemmeligheden). Dette berettes tem-

melig udforlig i den endnu uudgivne Saga om Biskop Lau-

rentius til Holum.
74

) Torrede Viindruer eller Rosiner bleve længe i det

gamle Gronland anseete for en særdeles kostelig Sjeldenhed.

Dette erfares af et Brev fra en norsk Biskop til Biskoppen

i Gronland, hvormed han 1308 oversendte et Fad Viin-

druer (vinber) . Det vil blive indrykket fuldstændigt blandt

de til dette Værk horende Diplomer.

75
) De gamle Nordboers Lege bestodc mest i Legems-

ovelser, som Brydning, Boldspil o. desl. See om dem Skule

Thorlacius i Ant. bor. Obs. misc. IVj 21

1

o. f. og Engelstoft

:

om den Priis, som Skandinaverne satte paa Legemsdvclscr.

76
) Mueligt er det at Rygtet, eller det strax efter om-

meldte, ved Pinsler aftvungne Udsagn, meget have over-

drevet Freydis's Udaad, eller og at nogle af det ved hende

overvundne Partite ere undslupne fra Nederlaget, men have

siden manglet Ledighed til at komme bort, og senere ere

bievne blandede med de Indfodte. Mere herom i det folgcndc.

77
.)

Dette tvetydige eller nu ikke fuldkommen forslaae-

lige Ord oversætte vi efter Bogstaven. Den lærde Arn-
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grim Johnsen har, forst i det 16de Aarhundrede, ikke til-

troet sig at kunne fortolke det med Sikkerhed, i det han

blot kalder den omhandlede Gjenstand et Stykke Træ, hvil-

ket Thorfinn havde brugt i sine Huse, og siger herom i

hans endnu ikke i Originalen udgivne Grocnlandia: <{Thor-

finnus rogatus ab extraneo Bremensi, quod lignum quoddanij

quo in domunculis suis usus fuerat, ('hus asno t ru sina

)

vendat” Torfæus i sin Vinlandia S. 2S oversætter derimod

Stedet saaledes
:
«Vir quidam Bremensis c o r o nide tn ejus

(husasnotra habetur) licitabat. Dog kan man ikke ret see,

hvad coronis her skal betyde. Sandsynligst har Torfæus

her tænkt sig en zirlig Fldistang eller Veirhane, anbragt

Qverst paaHusets Top (som endnu almindelig sees blandt os,

saavel i Stæder som Landsbyer, især Havne og Fiskerleier,

samt paa de Heste Kirketaarne). Saaledes oversætter Bjorn

Haldorsen ogsaa husasnotra ved coronis domus
,
endshjdnt han

og anfurer Betydningen „Feiekost” samt endvidere den af en

, k
Kat,” (som tit snoer og dreier sig omkring i alle HusetsKroge).

Jeg, Finn Magnusen, erindrer ikke rettere, end at en Top

eller
k
Snurre” som med Fingrene kan bringes til at lobe og

dreies rundt, ligesom af sig selv, og hvormed Bdrn tit more

sig, kaldes paa Islandsk snotra, ligesom snorra i Svensk, fordi

den saa tit snoes „snorrer” (snurrer) omkring (ai snuaj snoe)

En lignende Etymologie kan være rimelig nok for Floien

eller Yeirhanen, som stedse snoer sig omkring efter Vindens

Gang; tillige pryder Fldistangen Huset, naar den er af

smukt Træ, kunstig udskaaret, forgyldt eller malet, og kan

saaledes tillige udlede sit Navn af Gjerningsordet snotra,

pryde, smykke. Skjont vi ansee denne Fortolkning for den

rimeligste, folge vi i Textens Oversættelse selve Ordet ved

Sjengive det ved Huusprydcr eller Huuspryd.
7 b

) Mosurj inavsur eller masur betegner vel her over-

hoved enhver shjdn og flammet Træ -Årt (her udmærket

som Yiinlandsk eller Amerikansk) — ligesom det endnu i

‘
i
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Tydsk brugelige Maser; see derom Zinkes Oekonoraisches

Lexicon 2 Tb. S. 1793-94. — Derimod betegner Ordet masur
endnu især i Svensk, men maser eller mazer i Skotsk (efter

Jamiesons Dictionary) vel og fordum i Engelsk, det llammede

Valbirk, som i Tydsk kaldes Masserie , Masseller og Mass-
holder. — Arngrim Johnsen siger (7. c.) om det Viinlandske

Jræ: Erat autem lignum Mau s ur (fortasse accrj Mauss

-

holterhaum, vel rusens Meuscdo rn (rettet fra Meussdore
i den' Arnæmagnæanske Samlings Afskrift) qui circumliga-

tus areet mures. Den sidstnævnte Væxt er en Torneart,

ogsaa (efter visse Ordbdger) kaldet paa Dansk Musetorn,

fordi den menes at fordrive Muus fra de Ting, hvorved den
sættes eller ophænges. Dette Navn forekommer dog ikke
i Hornemanns Danske Plantelære, men vist er det, at det
ommeldte Tydske Navn undertiden tillægges hans Ilex aqui-

folium, som ellers i Dansk kaldes Christtorn , Maretorn,
Mareved (begge Navne ere dinsynlig udsprungne fra reli-

giose eller overtroiske Ideer)* Den kan opvoxe til et

temmelig stort Træ, samt afgive smukt, varigt og mas-
sivt Ved til Mdblers Indlægning o. dl. Var Karlsefnes

husasnotra
,

en Feiekost, og dens tydske Kjdber har til-

lagt den Kraft til at fordrive Muus, bliver dens hdie Pris

nogenlunde begribelig, — endskjont Træartens Skjonhed
og Sjeldenhed vistnok snarere har bidraget dertil. Tor-
fæus bemærker at det saakaldte Mavsur (eller Masur-) Træ
fordum her i Norden blev ansect for en stor Kostbarhed,
da Norges Konge Harald Haardraade f. Ex. skjenkede
Hdvdingen Thorer af Steig, efter åt han forst havde givet
ham Kongenavnet, en Masurbolle (eller Kop) med forgyldt
Sol vbeslag. See Heiniskringla Dl, 81. Om denne kostbare
Træart vil mere forekomme i det fdlgende. Bægere af
Valbirk have Britterne i nyere Tider brugt og kjendt un-
der Navn af Mazer og Mazer -disli, hvilken Benævnelse
man og finder i engelske Ordbuger for en Drikkeskaal.
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7 9
) Glaumbær er nu en Præstegaard, liggende i Skage-

fjords Syssel inden Islahds Nordamt.
8 °) Dette vil blive nærmere oplyst i de Stamtavler, som

skulle ledsage nærværende Værk.
8

1

) Et egentligt Nonnekloster vides dog vistnok ikke at

have været paa Glaumbæ, hvorimod et langt senere (1295)

blev stiftet paa Reinir, nu Reinestad, ei meget langt fra den

fornævnte Gaard. Finn Johnsen har i sit ellers ypperlige

Værk: Historia ecclesiast. Islandiæ IV, 19 o. f. forbigaaet

at ommelde vor Gudrid- blandt Landets forste Nonner

eller Eneboersker.

8 2
) Her menes Brand Sæmundson, som blev Biskop til

Holum i Aaret 1163.
83

) ThorlakRunolfsdn blev Biskop tilSkalholt Aar 1118.
8 *) Bjorn Gilssdn blev Biskop til Holum Aar 1147.
8S

) De i denne Fortælling indeholdte Beretninger om
Skandinavernes egentlige Reiser og Opdagelser siges saa-

ledes meget sandsynlig at være grundede paa Thorfinn Karls-

efnes egne Beretninger. Dens mindre vigtige Episoder om
hans Hustru Gudrids forshjellige vidunderlige Syner eller

Hrdmme, og andre lignende Begivenheder, nedstamme vel

derimod fra hendes egne Sagn, muelig tildeels meddeelte

andre paa Island, i hendes lidie Alderdom, da hendes Hu-

kommelse var begyndt at feile
,
men hendes Tilboielighed

til religiøst Sværmene at tiltage. At saavel det her med-

deelte Brudstykke, som den folgende Saga om Thorfinn

Karlsefnes amerikanske Tog tildeels endvidere grundes paa

gamle Kvad eller islandske Folkesagn, troe vi at have An-

ledning til at antage, og ville i det folgende fremsætte

denne vor Menings Grunde.

VIf. THORFINN KARLSEFNES SAGA.
Denke hidindtil aldeles ikke udgivne, men dog i mange

Henseender hoist mærkværdige, Saga, indeholder vel, lige-
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som de nu indforte Fragmenter af Erik Rodes Saga, det

Stykke om ham, som oprindelig synes at være taget af Are

Frodes ældste Udkast til Landnama
,
og stemmer tillige i

adskilligt med hine Fortællinger, hvorimod den tildeels

meddeler noget af dem paa en anden
,
vel endog meget af-

vigende Maade, skjont de i Hovedsagen bekræfte hinanden,

med Hensyn til de vigtigste historiske Puncter af Amerikas

ældste bekjendte Opdagelse ved Skandinaverne, eller ret-

tere, Folk af deres og overhoved vor nordeuropæiske

Stamme. Dette vises uimodsigelig af disse Oldskrifters ind-

vortes Kriterier
,

jevnforte med de Beretninger om Ame-
rika, som efter dets Opdagelse ved Columbus ellers forst

ere bievne os bekjendte, men umuelig kunde vides af Sa-

gaernes Forfattere, som havde deres Underretninger fra

Kilder, der kunne siges at have været 4 til 5 Hundrede

Aar ældre end hin hoiberomte Opdager.

Hvad disse tvende vigtige Sagaers indbyrdes Forhold

angaaer, saa maae vi forst og fremmest meget beklage
,

at

det, som vi nu have tilbage af Erik den Rodes, især for-

saavidt ham selv angik, vistnok er saare ubetydeligt imod

det, som forlængst er tabt. Denne er maaskee forst sam-

mensat paa Gronland selv, da den mest har handlet om
Erik og hans Born, samt flere af Grdnlands ældste lndvaa-

nere, skjont den og tillige er bleven grundet paa islandske,

tildeels skrevne Efterretninger f. Ex. det titomhandle.de

Stykke af Landnama. Dertil ere enkelte Fortællinger om
den beromte Islænder Thorfinn Karlsefne og hans Kone,

som for havde været gift med Thorstein, Erik den Rodes

Son, bievne lagte
, og hans egne Sagn paaberaabes virke-

lig som deres fornemste Kilde
,
skjont det er diensynligt,

at Forfatteren aldeles ikke har kjeridt den om dem hand-

lende Saga, hvis Sammenskriver ligeledes synes at have

været ubehjendt.med Sagaen om Erik den Rode. Forhol-

dene mellem begge Sagaers forskjellige Beretninger ville
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deels oplyses i Anmærkningerne til den folgende, deels i

vor nærmere Udvikling og Forklaring af de her beskrevne

amerikanske Opdagelser i nærværende Værks 3die Bind.

Hvad Hovedindholdet af Thorfinri Karlsefnes Saga

især ångaaer, saa ere dens to forste Afdelinger diensynlig

tagne af Are Frodes ældste Landnama, nemlig:

1) Det forste Capitel, som i alt væsentligt, og for en

stor Deel ordret stemmer overeens med: a) den anden Af-

deling af 2 Parts 15 Cap. (nyeste Udgave S. 84-85). b) En-

kelte Perioder af det 16de (S. 86) og det 17de (S. 87). Det

meste af denne Afhandling lindes og at være indfort i Olaf

Tryggvesons storre Saga (sandsynlig tildeels saaledes, som

vi nu have den, udarbeidet af Styrnier Frode
,
der og var

Landnamas Omarbeider; see ovenfor S. 9 o. f., 52 o. f.)

122 Cap. See Fornmanna-Sogur 1, 246-49, dansk Oversæt-

telse i Oldnordiske Sagaer, I, 222 o. f.

2) Det andet Capitel, der ligeledes i Hovedsagen er

identisk med Landnamas 2 Parts 14de Cap. (7. c. S. 81-83)

og med Olaf Tryggvesons Saga 220 Cap. 1. c. S. Il, 213-15,

dansk Oversættelse i Oldnordiske Sagaer
,

II, 190 o. f.

3) Det paafcilgendc lange 3die Capitel om Thorbjdrn

Viiilsons Begivenheder, hans Datter Gudrids Opvæxt, de-

res Tog til Grønland m. m. ere, saavidt vi nu vide, af selv-

stændig Bearbeidelse
,
og have været ganske ubekjendte

for Forfatteren af Erik den Rodes Saga, som vel har an-

seet Gudrid, Thorlinns Hustru, for en Datter af Thorbjdrn

(Vifilsdn, Eriks trofaste Ven), men antager hende for at

have været fdrst gift med Østmanden (Nordmanden
,

eller

,naaskec snarere efter ældre grdnlandsk Talebrug Islænde-

ren) Thorer, hvorom denne Saga intet melder. r

Hvad disse tvende Sagaers Alder angaaer, er det, med
Hensyn

til Erik den Rodes Saga, hoist mærkværdigt at

Olal Tvyggvésons store Saga (7. c.) virkelig henviser sine

Læsere til Sagaen om Erik den Rode. Dog er hint Værk
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oprindelig udarbeidet af Munken Gunlog Leifsdu, som dode

i Aaret 1218. Vil man end antage at hint Tillæg skyldes

Styrmer Frode, som sandsynligvis har oversat og tillige maa-

skee udvidet Gunidgs Værk paa Islandsk, saa kan det dog

umuelig være yngre end hansDddsdag den 20 Februar 1245

(see ovenfor S. 29
;

jvf. S. 53 o. f.). Are Frodes Exempel
viser allerede at de gamle islandske Forfattere, ved at op-

tegne og samle den ældre Histories Beretninger, især toge

Hensyn til Herkomst og Slægtskabsforbindelser, forsaavidt

disse enten angik dem selv, eller deres meget formaaende

Velyndere. Sagaernes senere Bearbeidere og Afskrivere i

Middelalderen sees tit at have fulgt den samme Regel (jvf*

f. Ex. ovenfor S. 6o o. f.). Saaledes har og sandsynligvis

Biskop Brand Sæmundson paa Holum nogen Andeel
,

saa-

vel i Erik Rodes som Tkorfinn Karlsefnes, sin Stamfaders,

Sagaers nye Afskrivning eller Affattelse, hvilket man mest

lian formode af disse Ord i Slutningen af den forstmeldte,

som netop, vel at mærke, ere de forste af de der forekom-

mende genealogiske Efterretninger: „Snorre," (fodt i Vin-

land, Thorfinn Karlsefnes og hans Hustru Gudrids Son)

„havde en Son som hed Thorgeir, han var Fader til Ing-

veldé, Moder til Biskop Brand” (d. e. Sæmundson, som kom
til Embedet 1163 og dode 1201). Dette er uden al Tvivl,

da dennes Fædrenenavn ikke bemærkes, skrevet forend

Aaret 1263, thi da blev allerede en anden Brand (Jonson)

udnævnt til Biskop i det samme (Holums) Stift, som den

forstnævnte havde forestaaet. Desuden vide vi at netop

Biskop Brand Sæmundson gjorde sig meget fortjent af den

islandske Historieskrivning, i det han samlede og lod op-

tegne de fleste Sagaer, som angik Island, lige til hans Tid;

(see Sturlunga-Saga 2 B. 38 Cap., Fi/mi Johannæi hist. cccl

Island 1,555). Vi have ovenfor (S. 19 o. £, 55 o. f.) an-

fort de Grunde, som vi have for den Mening, at Snorre •

Sturleson har sat sig i Besiddelse af disse den nævnte Bi-

i
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skops efterladte islandske Haandskrifter
,

og at Styrmer

Frode har benyttet dem i hans Bogsamling. Saaledes

komme vi til den Formodning, at Styrmer, i det han, i ge-

nealogisk Henseende, fortsatte Landnama, har taget nogle

blandt folgende Ord af den Erik Rodes Saga, hvilken Brand

Sæmundson havde ladet afskrive, i det hans Forgænger,

Are Frode, havde ommeldt Karlsefne og hans Hustru Gud-

rid: «Jru peim eru biskupar komnir : Bjorn, porldkr ok

Brandr

”

d. e. „fra dem nedstamme Biskopperne Bjorn,

Thorlak og Brand.” (De levede alle i det 12te Aarhundrede).

Are Frode, som dode Aar 1145, har kun kunnet nævne den

ene af deni, nemlig hans egen Stamforvandt, Biskop Thor-

lak Runolfson til Skalholt (herom mere i det folgende).

Snorre Thorfinnsdns Afkoms Stamregister fortsættes ellers,

netop ved dette (2 Parts 17de) Capitel, i den fra de ældre

Recensioner saaledes afvigende Melabog, lige til Slutningen

af det 13de eller Begyndelsen af det 14de Aarhundrede.

Ved det ovenanforte maae vi bemærke, at vi ikke her

mene den Saga om Erilt Rode, der i nogle Afskrifter titu-

leres saaledes, og omhandles under dette Navn iSaga-Bi-

bliotheket I, 291-294, — da den i Grunden ingen anden er,

end den herefter folgende Thorfinn Karlsefnes Saga. Af
denne sidstnævnte Saga have vi to forskjellige Hoved -Re-
censioner (om hvilke den særskilte Opregnelse af de ved

os brugte Codices vil giye nærmere Underretning) som vist-

nok' jtrg^M?
orskjellig _Alder. Synderlig nok synes den,

hvoraf vi have det ældste Haandskrift (A)> at være den

yngre af dem, og derimod den Ilovedclasse, hvoraf vi ingen

6°d (men dog en skjodesldst eller ukyndig skrevet) Mem-
bran besidde, at hore til den ældre Recension. Dette ind-

sees bedst af de Slægtregistre, som ogsaa ere tilfoiede

denne Sagas Slutning. Begge Hoved-Recensioner ere enige.

1 tillægge Jen samme Fortegnelse over Snorre Thor-
finnsdns Born og Afkom, som nu slutter de ovenfor indforte
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Brudstykker af Erik Rodes Saga med Hensyn til de tre Bi-

skopper. Derimod 'slutter denne Fortegnelse, i Recensio-

nen Bj efter Ordene Brands biskups med det Tillæg hins

fyrra d. e. „den første" og det viser da at det er nedskrevet

efter Aaret 1263, da nemlig Brand (Jonson) var bleven

Biskop til Holum
,
som den anden

,
eller senere

,
af dette

Navn, — hvorimod Recensionen A har et temmelig betyde-

ligt Tillæg om en Datter af Snorre Karlsefneson
,
som hed

Steinun, samt hendes Afkom lige ned til Laugmand Hauk

Erlendsdn, som kom til Embedet 1294 og dode 1334 samt

Abbedisse Ilallbera paa Reinestad, som dode 1330 m. m.

Ingen Tvivl kan ellers haves derom, at dette Tillæg enten

maa være tilfoiet af Hauk selv, endog sandsynligst med

hans egen Haand, hvormed da det hele ypperlige Haand-

skrift er udarbeidet, eller i det mindste i hans Levetid, og

formodentlig da ved een af hans Afskrivere eller afskri-

vende Clienter. Jvf. ovenfor S. 38-39.

Herved erindres vi om, at den samme Laugmand Hauk

Erlendsdn, og for ham den ogsaa her ovenomtalte Styrmer
/

Frode, netop havde omarbeidet og fortsat forskjellige Vær-

ker af Are Frode (Landnama og Kristni-Saga
;
see ovenfor

S. 19-29, 33-47), — og dette giver os igjen Anledning til

at efterforske, om ikke han, af hvis førstnævnte Værk vi

have paaviist betydelige Uddrag i Tliorfinns Sagas Be-

gyndelse
,

ogsaa kan have en endstdrre
,

ellers ubekjendt

Andeel, i dette selvsamme Værk. At dette virkelig er

Tilfældet, maae forekomme os sandsynligt af forskjellige

Grunde
, hvilke vi her kortelig paapege. Som ovenanført

ere Sagaens to forste Capitler saa at sige ligelydende med
Landnama, og med Steder af dette Værk begynder og det

3die Capitel, som ellers ganske handler om Personer
,
der

vare bosatte eller barnfodte i det gamle Thorsnæs Thing-

sogn, og især den Deel deraf, >der senere (som endnu) kald-

tes Snecfjelds- eller Sneefjeldsnæs- Syssel, i hvilket netop
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Ave Frode og hans Born selv have levet og virhet (sec

ovenfor S. 2-5). Een af Hovedpersonerne i dette Sagaens

Capitel, ligesom næsten i dens hele Rest, er Gudrid, som
senere blev gift med dens egentlige Helt, Thorfinn Thord-
sdn Karlsefne. Denne berdmte Mand horte til Ares egen
Slægt, thi den sidstnævnte nedstammede fra den navn-
hundige Hdvding Thord Geller i 5te, men Karlsefne i

Sdie Led (naar Stamfaderen selv undtages paa begge Si-

der). End nærmere var Ares Farbroder, Hovdingen Tlior-

hel Gellerson, beslægtet med Thorfinn; han var meget be-

gjerlig jfcfter tilforladelige Underretninger om gamle og
paa Island lidet behjendte men det dog vedkommende
Begivenheder : dem har han, som vi af Schedæ vide, og
samlet i Grønland (jvf. ovenfor S. 170, 173), og han har
især vist ikke forsdmt der at erkyndige sig om det i de
^aSe saa beromte Viinland og Forfædrenes, især hans
egne Slægtningers, Reiser fra Grønland dertil. Senere
meddeelte han sin lærvillige Brodersøn, Are, af sit rige
Forraad, af hvilket denne igjen har meddeelt sin Samtid
meget, hvoraf noget er blevet bevaret til Eftertiden, end-
og med Vedkjendelse af Ares eget Navn;—-meget er der-
imod gaaet over i andre Skrifter f. Ex. (som vi vide) i

e norske Konge-Sagaer, uden at vi nu bestemt kunne sige,

^ad der egentlig skyldes ham deri. Landnama har un-
dergaaet en lignende Forandring, men lykkeligviis har
dens sidste Bearbeider, Hauk Erlendson, vel tildeels efter
hans Forgængers Opgivelser, underrettet os derom. Ef-

^et (& 37-47) ovenanførte bliver Ares store Andeel i

l *stni-Saga (senere omarbeidet af andre) ved en nøiagtig
ndersogelse fuldkommen beviislig. Traditionerne have

l^d^
^am S01U *?or âtter adskillige af flere blandt Is-

s °vrige ældste og vigtigste Sagaer, som Eyrbyggja-,
axdæla- 0g Gunløg Ormstungas-Sagaer. Hvad Eyrbyggja

° ngaaer
, iroe vi (hvad vi og paa sit Sted forbeholde os
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nærmere at udvikle), at de af Are samlede Efterretninger

have udgjort dens ældste Grundvold; de to sidstnævnte

vedkomme os her ikke. Derimod troe vi, som sagt, at det

samme har været Tilfældet med Thorfinn Karlsefnes Saga,

med Hensyn til dens Sammensætning og prosaiske Op teg-:

nelse; thi at dens storste Deel er uddraget eller omarbei-

det fra gamle Kvad, komme vi snart til at godtgjore
;
dog

synes den, som sagt, i Slutningen at være blevet, ved til-

lagt Slægtregister, noget lidet foroget eller fortsat af se-

nere Bearbeidere. Vi see endvidere af Ares uomtvistelig

egne Værker at han har antaget : at Viinland og dets Op-

dagere, samt disses mærkelige Reiser, vare i hans Tid al-

mindelig bekjendte i Island. FtSrst henvise vi derom til

det ovenfor S. 170-173 meddeelte og forklarede Sted i Ares

Schedæj hvori han berorer det som fuldkommen vist, at

udet Slags Folk, som kaldes Skrælinger, har” (altsaa mær-

kelig nok
,
for hans Dage

,
ligesom det var ham bekjendt

ell$r tvivlsomt at de ei mere boede der) ubeboet Viinland,”
• % |

hvorimod han kun yttrer sinMening om, „at de forhen have

vandret omkring paa Grønland,” og han grunder den der-

paa, at Erik og hans Reisefæller, de forste grønlandske

Landnamsmænd (fra Island) fandt der paa Landet Brud-

stykker af Skindbaade, samt endvidere forarbeidede Steen-

sager. Denne Kjendsgjerning har rimelig været anført i

Erik Rodes tabte Saga. Derimod vide vi saavel af dens

endnu tilbageværende Fragmenter (see ovenfor S. 228)

samt af den heromhandlede Sagas Ode, 10de og Ilte Cap.

at de amerikanske Eskimoer, hvilke Nord-Europæerne kaldte

Skrælinger, havde saadanne Baade; dog melde disse vore

Efterretninger ikke om forarbeidede Steensager, brugte

af eller seete blandt dem, saa at vi altsaa indsee deraf,

at Are har benyttet og kjendt flere Sagn om Viinland

end dem, som vi nu kjende. Ikke desmindre vide vi, saa-

vel om dem selv som om deres Brodre eller Stamfod
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vandto, de nu saakaldte Grdnlændere, at do endnu bruge,

og forhen end mere have brugt, mange Slags forarbeidede

Steensager, hvoraf hine ældgamle Beretningers Tilværelse

og Sandfærdighed derved bliver os "desmere indlysende.

I sin Landnama forudsætter Are Frode ligeledes, at Viin-

land og dets fornemste Opdagere horte til de paa Island

mest bekjendte historiske Mærkværdigheder. Saaledes si-

ger han der i 2den Parts 23de Cap. (herovenfor S. 154,

j'f. 163 o. f.) om wdet store Irland, Irland hit mikla

,

olier som nogle, (og blandt dem netop vor Saga i 13de
Cap.), tillige kalde det „de hvide, eller hvidklædte, Mænds
Land, Hvitramannaland” ligger langt vester paa i Havet,
i Nærheden af Yiinland det gode, Vinlandi hinu goSa .

—
Lette Tilnavn, som og forekommer i Eyrbjrggjas 48de Cap,,

gives ikke dette fordum saa beromte amerikanske Land i

de her omhandlede Sagaer, med mindre det forhen har væ-
re t at finde i de tabte Dele af den om Erik Rode,— men det
svarer fuldkommen til deres Beretninger om dets Godhed
med Hensyn til Himmelegnen, rigelig Jagt og Fiskerie,

Jordens Frugtbarhed
,

især af vild (tyrkisk) Hvede og af
^ildt voxende Viindruer, de ypperlige Skove af sjeldné

°g kostbare Træer m. m., i hvilken Beskrivelse vi endnu
gjenkjende det herlige Nordamerika, som i vore Dage af
saa mange vandrelystne Europæere betragtes som „det
gode Land” star' (Jvf. 3die P. 10de Cap.) — Det
or saa meget mærkeligere, at Thorfinn Karlsefne, baade i

Ares Schedæ (Ilte Cap., nyeste Udg. S. 19) og i hans Land-
nama (7. c.) bemærkes at have været Biskop Thorlak Run-
°lfsons Stamfader, som Forfatteren netop havde tilskre-
Vet e^er tilegnet denne Biskop det førstnævnte Værk,
eller endog selve Landnama, som sin synderlige Velynder
~°g at tillige det samme Slægtregister netop foreltom-
me i * Slutningen af Thorfinn Karlsefnes Saga, som da
Gronlunds historfske Mindesmærker. 1 Bind. (19)
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vel lian tænkes saaledes middelbart at være tilegnet Opdage-

rens da bebjendte mest ophoiede Efterkommer, — hvor-

imod Slægtskabet med Biskopperne Brand og Bjdrn, saa-

ledes maa være blevet tilfoiet senere.

Endelig bemærke vi her paa ny, at vi beviislig skylde

Are Frode og hans Lærer, Thorkel Gellersdn, de her oven-

for S. 150 o. f. meddeelte Efterretninger om deres Stam-

forvandt, Islænderen AreMarson, Amerikas allerældstc be-

kjendte Opdager, som maatte bdde for denne Ære med

en Art af frit, men hædret, Fangenskab (formodentlig til

sin Dodsdag) blandt dets indfodte Beboere.

Enten vi skylde Are Frode, Biskop Brand Sæmund-

sbn eller end en anden Forfatter Thorfinn Karlsefnes

Saga, saa ere vi, ved noiagtige Undersøgelser
,
nu komne

til fuldkommen Vished om den saare mærkværdige Kjends-

gjerning, at dens storste og allervigtigste Deel (især

med Undtagelse af dens to forste med Landnama ligely-

dende Capitler, samt formodentlig og det sidste) bestaaer

af Cn tildeels endog dobbelt, eller i to parallele Afdelin-

ger til værende Omskrivning eller Paraphrase af gamle

historiske Kvad eller Folkesange, affattet i Prosa og lem-

pet efter dens Talebrug, dog tit saaledes at Kvadenes

Ord paa sine Steder sees at være fuldkommen vel beva-

rede. Især er dette oiensynligst Tilfældet med det 7de,

8de, 9de, 10de, Ilte, 12te og 13de vel endog det 14de

Capitel, som alle angaae Thorfinn Karlsefnes og hans

Stalbrodres Reiseiy Opdagelser og Begivenheder i Amerika.

Er dette fdrst opdaget, indsee vi lettelig Aarsagcn til

den ellers næsten uforklarlige Forskjel mellem Iloved-

Recensionernc a og B, — men nu kan intet blive os ty-

deligere end det, at de ere foretagne af tvende forskjel-

lige Sagaskrivere, som hver for sig have hort Kvadene

recitere, eller læst dem paa Skrift. Disse Kvad have da
• #

maasliee allerede været hundrede eller flere Aar gamle,
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og maac <la naturligviis
,
ved den mundtlige Overlevering

gjennem liere Slægter, have undergaaet ikke ubetydelige
h orandringer, saa at det blot af denne Aarsag maa være
os indlysende

,
at den ene prosaiske Omskrivning saare

let kan afvige fra den anden i enkelte Ord, hele Sætnin-
ger, og vel endog i Fremstillingen af visse Begivenheder.
Oog finde vi her meget mindre Forskjel i sidstmeldte

Henseende end man billig kunde vente. Derimod afvige
oogle af de forekommende Personers Navne fra hinanden
1 Hoved-Recensionerne, formedelst deres oprindelige Lig-
hed, da de lleste af disse

,
især de mandlige, Navne, be-

gynde med Thor og tildeels kun adskiltes ved- et eneste
Bogstav som: Thorvard, porvar'Sr

,

Thorvald, porvcildr,
1 horhall, pårhallr o. fl. Disse kunde da saare let for-
vexles eller forandres af en svag eller feilende Hukom-
melse, og dette finde vi virkelig at være blevet Tilfældet.

Om de saaledes gjenopdagede gamle Kvad oprindelig
tilsammen have udgjort et sammenhængende historisk Min-
dedigt, (dog bestaaende af forskjellige Sange), eller af sær-
skilte Kæmpeviser eller Folkesange, kunne vi nu ikke sige.
Det forste formode vi snarere har været Tilfældet. Da
1 dde det mærkværdige Kvad sandsynligst have været for-
fattet enten af Thorfinn Karlsefne selv, eller og af en
kam hengiven Skjald. Paa Island gaves paa den og i

ttæstforegaaende Tid adskillige Digtere, som besang deres
samtidige

, mægtige, rige eller udmærkede Landsmænd,
ved et fortællende Hædersdigt ærede saaledes (efter Eigla)
%1 Skallagrimson sin gavmilde Ven Einar Skaaleglam,

Bggeson besang (efter Laxdæla) den gjæstfrie Olaf
aa °8 Billedværkerne i hans store Gildesal

, Thormod
^ter%rkyggja) den berdmte Snorre Godeo.fl.

^

101 n*n
> selv af fyrstelig Herkomst, var, endog forend

an i eiste fra Island, en rig Mand, hvorfor han vel mest

(191
.

"
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havde sin Ilandel og Sofart at takke. Denne Rigdom for-

ogedes i Gronland, tildeels ved Giftermaalet med Gudrid,

men dog allermest ved hans treaarige amerihanshe Tog,

hvorpaa han samlede sjeldne og herlige Varer, til den Tid

ellers aldeles ulijendte i Europa, samt solgte dem siden

med stor Fordeel i Gronland, Norge og Island. Efter Slut-

ningscapitlet af Erik den Rodes Saga Rjobte vor Thor-

finn Glombdland, Glaumbæjarland, nemlig den Landstræk-

ning eller de Jorder, som da, efter hvad vi mene, kom

til at hore til Gaarden Glombo, thi da opslog han sin

Bopæl
tk
eller opforte Boliger" der, gjordi bu d; see oven-

for S. 254, 281). Denne ellers store og behjendte Gaard

nævnes ikke i Landnama, og vi mene, at Thorfinn, som

dens forste Opbygger, har kaldt den Glombo, Glaumbæ,

d. e. Glædskabens, den lydelige Glædes Hjem. En æret

og beromt Rigmand, som han var, kunde let lade den

svare til Navnet. At et sligt Forsæt stemte overeens med

hans Sindelag, vise Beretningerne i Sagaens 6te og 7de

Capitel
,
især efter Hoved-Recensionen Z?, om den megen

Glædskab af dette Slags,
,
som fandt Sted i Brattelid paa

Gronland, ved hans Gavmildhed og Foranstaltning. Som

en Hovedart af disse selskabelige Forlystelser nævnes

Tidsfordriv ved Fortællinger, sagnaskcmtan , som baade

kan have været i Prosa og i de ældste nordiske Talevers,

som Rask meget rigtig kalder dem, forhen mest bekjendte .

under Navn af Fornyrdalag eller de gamle Digtes Verse-

inaal
,

tildeels ogsaa, i en særegen Art, som Starkadar-

lag. Stærkodders Versart, hvilken og virkelig sees at være

anvendt i det ham af Saxo (i hans danske Histoi’ies 7de

Bog) tillagte Digt, hvilket jeg, Finn Magnusen, (i Lexicon

Mytliol. bor. S. 300-302) tildeels har restaureret fra de la-

tinske til de oldnordiske Former. Det var, og er til-

decis endnu paa Island, netop dette Slags Vers, der brug-

tes til saadanne fortællende Kvad, som de, der laae til
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Grund for Thorfinn Karlsefnes Saga, sees at' have været 1
.

Da han netop i Grønland opmuntrede til et saadant Tids-

fordriv, hvilket hans der fæstede Hustru ogsaa meget yn-

dede, samt havde i sin Ungdom, af sin Fostermoder Hall-

dis, lært gamle, selv magisk eller religiost Trylleri ved-

kommende, Sange, ligesom hun og forstod at foredrage

dem særdeles smukt og vel (Sagaens 3die Capitel) og ellers

(i Erik d. R. Saga, ovenfor S. 232) siges at have været en

viis eller klog (forstandig) Kone, vitr kona; saa kunne vi

derfor ikke tvivle om, at de begge holdt meget af det sam-

*ne Slags Tidsfordriv, da de senere i deres Lykkes og Alders

Flor kom til at fore et anseeligt Huus paa en stor Gaard
1 Island. Det horte til sligt Morskab

,
at nye Sange imel-

lem maatte foredrages, og ingen Gjenstand kunde paa

Glombo være værdigere eller kjærkomnere end de mage-
løse amerikanske Reiser og det Ægtepars egne ældre Regi-

givenheder, der havde foretaget dem. Af disse have vi dog
nu kun dem, som angik Konens ældre Hændelser, men in-

tet særdeles om Mandens, som lader til at have i den Hen-
seende villet indskrænke sig til de for ham og andre mær-
keligste Aar i hans Liv. At de i Kvadene indeholdte For-
tællinger, enten saa de ere satte iVers af Thorfinn eller an-

dve, skyldes ham selv, kunne vi tildeels slutte os til af

Eriks-Sagas sidste Ord. Senere ere Digtene, reciterede el-

ler skrevne af forskjellige, som ommeldt, faldne i tvende

ligeledes forskjellige Rearheideres Hænder
,

hvorved Sa-

gaens tvende Hoved-Recensioner ere bievne til, naturligviis

Cillge i det meste, men dog afvigende i noget
,
samt mere

) Om dette hdist mærkværdige, endog i sin oprindelige Skik-
sc med de græsk-Iatinske Hexametre overeensstemmende, Ver-

ocniaal kunne vi henvise til John Olafsens Værk: Nordens
gamle Digtekunst S. 49 o.f. samt til Rasks Veilcdning til det is-
an ske Sprog (Dansk Udg. S* 219 o. f., Svensk Ornarbeidclsc
uvisning till Isliindskan eller Nordiska Fornsprakct, S.259o.f.)
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eller mindre fuldstændige, efter som de her, og i min,Rafns,

stdrre Qvart-Udgave 1

,
vise sig for den ærede Læser.

En saadan kunstlet Overgang fra oldnordiske Digt-

ninger til Sagaer eller prosaiske Paraphraser . er aldeles

ikke uden Exempel. Den er allerede, i de nyeste Tider,

viist at have fundet Sted, saavel ved vor gamle Mytholo-

gies, som Histories, Mindesmærker. Saaledes er en stor

Deel af den saakaldte prosaiske eller yngre Eddas For-

tællinger eller mythiske Beretninger grundet paa gamle
Digtninger, som deels indeholdes a) i den ældre Edda,

b) som Brudstykker i Skalda, c) i gamle navngivne Digte,

som for det meste ere tabte, d) kunne bevises endnu at

bestaac al ublandet Poesic, skjont de ikke udgives derfor.

Den ældgamle Volsunga-Sagci 2 bestaaer, som bekjendt, for

det meste, af sædvanlig Prosa, som dog er htviist at

være udskrevet af gamle historisk-mythiske Digte, hvilke

deels endnu henregnes til den ældre Edda, deels ikke

mere findes deri, og nu ganske ere tabte, paa enkelte

ubetydelige Brudstykker nær. De Læsere, som onske nær-
#

mere Underretninger herom, behage at eftersee Finn Mag-
nusens danske Oversættelse af den ældre Edda, III, 285,

292 o. f., IV, 54 o. f., samt sammes latinske Udsigt over

dens historiske Sange (Edda antiqu. //, 007 o.f) og de
\illc da linde

,
at Paraphrasen vel er fuldkommen beviis-

lig (ved det at de gamle prosaisk omskrevne Digte end-

J

)
I denne er navnlig det mærkeligste Stykke af Recensionen

B, som indbefatter 7 til 10de Capitel samt Sagaens Slutning

mcddeelt ganske for sig selv, bag efter Recensionen A (af den
hele Saga)* I nærværende Udgave ndies vi med at anfdre alle

vigligere Varianter at Recensionen B, hvorved dog end liere Af-
skrifter ere bievne benyttede.

2
) Af denne Saga opdagedes en forhen ubekjendt Membran

fra Slutningen afdetl4de Aarhundredc lier i Kjdbenkavn i Aaret

1821, hvilken er lagt til Grund for Udgaven i Fornaldar-
Sogur Norfirlanda.
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nu haves) men at den dog paa de fleste Steder er min-

dre tydelig, end den herefter folgende af de om Thorfinn

Karisefne og hans Hustru Gudrid handlende Sange. Vi

meddele da nu de lovede Prover af vor restaurerede poe-

tishe Original
,
efter vore noieste Gisninger, men dog un-

dertiden uden mindste Forandring. Begge Hoved-Recensio-

nerne af Sagaens Text (efter som hvert Stykhe er taget fra

een af dem) betegnes med Bogstaverne A og B. De hertil

svarende Steder kunne eftersees i de angivne Capitler af

Sagaens herefter folgende prosaiske Text. -

Sagaens egentlige Begyndelse med det 3die Capitel,

lader sig let omskrive til Vers med saare ubetydelige poeti-

serende Forandringer; dermed ville vi dog ikke opholde

Læserne, men kun anfore enkelte Steder af dette Capitel,

som ingen, eller næsten ingen Omskrivning behove, for at

kunne vise sig i sin oprindelige Skikkelse.

Om Thorbjorn og Hallveig:

A. Onnur dottir

Einars (pessa

)

lidt Hallveig,

hennarfekk

porhjorn ok

CParJ med (hann)

tok Laugarbrckku

land d Hcllisvollum.

Redst porhjorn

pangat bygdum,

ok geidist mikit

' gofugmcnnij

goSr kondi,

B. go'Sor'Ssma'Sr,

A. rausnar (rikt)

rafi hann hajdi . .

.

porgeir hjo

at porgeirsjelli . .

.

dtti hann son

er Einar lidt ;

var hann vænn maSr,

vel mannadr

ok skarz-madr
\

mikill var.

Oi'ms Samtale med den forelskede Einar om Gudrid:

Hefir vist bedit finnst pat a,

hcnnar verit, at fadir hennar

°k Hggr pat muni ok hun

laust ci fyrir ; mannvond vera.
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Svd med fivi,

sag5i Einar,

at her er sii koiia,

er ætlak mer hidja ;

fid vilda ck,

at fiessa mals

pli leiladir

Porhjdrn vid,

hennarfu5ur

,

ok hug d legdir

at framgengt pat

fdi verda .

Thorbjorns Afskedstale til Islænderne

:

A. Her ek biiit

heft langa

æfi, ok

ek reynt heft

gudvilja manna

, mik vid ok dist.

Kalia ck vel

B. i vorum skiptum

jarit hafa,

A, en hagr minn

nit uhægist,

hefir fivfyrr

verit kaliat heldr

virdingarrad.

Fyrr vil ck hregda

B. hid minu

cnn sættul minni

Callri) tfna

,

fyrr af landi

fara hrott

cnn svivirda
< , , , »,

ætt(leifdj) mina ;

vitja heita

vinar mins o. s. v.

For ei at optage altfor megen Tid eller Plads paa denne

Undersogelse yed de folgende tre (4de, 5te og 6te) Capit-

ler, som i historisk Henseende ere de mindst vigtige, ndies

vi med at bemærke, at de tydelig robe den samme Beskaf-

fenhed ; men vi optage des flere Prover af de ældgamle
Beretninger om Thorfinn Karlsefnes Reiser i Amerika.

7de Cap. Om Thorhall (eller Thorvald) Jæger,
(som han forskjellig kaldes i Skrifterne)

:

B. . Var hann mikill

,

madr vexti,

fiursligr ok

(fiarmedj svarir,

heldr vid aldr

iidæll i skapi
,

hljodlyndr, fdmdlgr

hversdagliga,

undirfurull ok

dmælasamr.

4. Eggjadijafian

Eiriks hins verra
/

B. hajdi vid tru
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hann Iltt llandazt

;

var hann Iltt

vinsoddum horfinn

titt viS (Eirik)

talpo hajdi.

Pvi var hann å skipi

med porvaldi:

vida kunnigt honum

var i ubygdum;

peir hofdu nu

pat skip (sama)j

Om det skotslæ Par,

A. Kolludu kjafal

klædi Pat (el.sitt);

hottr var å upp

opit at lidum ;

engar d

Om Øen

E. par var cy ein

iltan fyrij

straumar miklir;

Straumscy nefndu;

Om Eskimoernes Flugt,

A. Fældust Skrælingjar

,

Jlydu d keipaj

re'ru sidan

sudr fyri land;

vard eigi vart

vid pd sidan

prjdr vikur samt,

en at Peim lidnum

sja peirfara

sunnan at

Skrælingja mikinn

skipafjdida,

er Porbjorn ut

Pangat hafdi;

liojdu peir d skipum

hundrat manna

ok offrom

fjora tjrgi;

sigtiu Peir

sidan undan

landi i

obygdir vestri.

3 Lober-Klædning

:

ermar voru;

knept medalfota

knappi ok nezlu ;

ler Pau ’oru

annarsstada]'.

Stromso

:

fugl sva margr

,

at fæti trautt

matti nidrkoma

millum eggja.

Gjenkomst og Stridsanfald.

svd sem straumar

stædi par;

var pd trjonum alluni

vcift andsælis ,

oh yla upp

allir mjdk hati;

pd toku raudan

peir Karlscfni

skjold ok bdiru

(brdtt) d måti'•

Skrælingjar af

skipum lupu.
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sIdan gengu peir pu/ Skrælingjar hojdu
saman ok bordust

; pd valsidrigui’j

vard skotrid bord pat sd Karlsefni o. s. v.

Om Freydis s Opmuntring til Kampens mandige Fort

sættelse:

B. Ut kom Freydis

at i pessuj

kun sd at peir

héldu undan;

hun kalladi:

kvi haldit J)ér

undan slikum

uvirdismonnunij

svd gildir menn

sem Per erht

;

Pcctti mc'r likligt

at per mættut

brytja pd

sem bufe annat.

Hejda ek vdph

virdist mer '

berjast ek skyldi

betr enn livcrr ydar ;

gafu Peir ei hennar

gaum at ordum.

Freydis vildi

fylgja peim ;

hun vard scinni

Pvi heil ei var ;

po gckk hun cptir

Peim i skogin.

og saa videre, — hvilken Gjenoplosning af Prosa til ty-

delige Vers vi let kunde, med saare liden conjectural

Forandring, fortsætte til Capitlets Slutning.

Det 12te Capitef er uden Tvivl af samme Oprin-
delse, og det var netop et meget i oinefaldende Sted
deri

,
som ledte til den hele Omarbeidelses Opdagelse.

Det maae vi da ei undlade her at sdge at restaurere

:

A. peir Karlsefni

pdttust sjdj

pott landskostir

Par værn gddii'j

at jaj'nan otti

ok ofridr mundi

pardi liggja

afPeimfur hjuggu

Sidan d brott

IJaggust peir

til sins lands

j

sigldu nordr

fyri landitj

Jundu par

fimm Skrcclinga

i skinnhjupum

i
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sofnada nær ' ok i dyra mer

g

Sju med skokkaj dreyra blandin O.V.S.

Det afvigende Sagn, som indskydes i denne paraphraserede

Fortælling; pat er sumra manna sogn o. s. v., synes Llot at

være indskudt som en afbrydende Anmærkning, — og

Omarbeidelsen derpaa at fortsættes — nemlig saaledes

(hvor det 16de Cap. i Haandskr. M begynder):
/ _ .

B. A for Karlscfni

einu skipi

at leita purhalls

veidimannsj

en eptir var

.annat Udit;

fora peir nordr

fjrri Kjalarncs

her pdjram

fyri vestan ....

par voru cinar

eydimerkr

j

fora peir lengi

uns feli d mikil

ofan aj landi

or austri ok i vestr

;

logda inn

i arosinn

Idga svd vid

sydri bakka O. s. V.

I den paafolgcnde Fortælling om den saakaldte En-

foding forekommer en Stroplxe af det selvsamme Yersc-

maal, som siges (i Kvadet) at være gammel
, og digtet,

ved den Ledighed, af een af Karlsefnes Fdige

:

Kvad einn madr ((Ellta seggir j

kvidling pctina: allsatt var pat o. s. v.,

livis Slutningslinie hcyrdu Karlscfni ogsaa synes at vise,

at dette Vers maa have hdrt til et stdrre Kvad. Deref-

ter fortsættes Omarbeidelsen.

pd Joru brott

peir nordr apti'j

ok pottast sjd

Einfætinga

Vi kunne lydelig spore den opldstc Poesie lige til del

13de Capitcls Ende.

1 det paafolgcnde 14dcCapitcl, saavidt Fortællingen

land; en peir

pd ci vilda

lengra hælla

lidi sinn o. S. V
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om Bjarne Grimolfson naaer, er Paraphrasen langt fra

ikke saa i dinefaldende, skjont Spor synes at skimtes til

den, og en lige Aarsag har formodentlig lier frembragt

lignende Virkning ved de tvende Prosatexters betydelige

Forskjelligbed . Sandsynligviis har et saadant Kvad, hvis det

har været til, neppe hængt sammen med de ovenomliand-

lede, og har maaskee været affattet i et andet Vcrsemaal.

Det 15de Capitel kan slet ikke skjonnes at være af no-

gen forhen prosaisk-poetisk Oprindelse eller Beskaffenhed.

Vi have, efter hvad der ovenfor tildeels er sagt, vel

vidst, at den prosaiske Edda, Volsunga-Saga
,
Hervarar-

Saga, Ynglinga-Saga og flere 1 for det meste ere byggede

paa ældgamle Digtninger, og udgjore sande Paraphra-
ser af samme — men hidindtil vide vi dog ikke at dette

er blevet bemærket om nogen islandsk Saga, som hand-
ler om Landets Indfodte eller nordisko Tildragelser i den
egentlig historiske Tidsalder, undtagen forsaavidt Brud-

stykker af gamle Kvad, og ligeledes enkelte Viser eller

Vers af de gamle Skalde, udtrykkelig
. ere indforte eller

paaberaabte. Vi kunne dog nu ikke tvivle derom, at en

nærmere Undersogelse, i denne Henseende, vil godtgjore,

at nogle af dem
,

i det mindste tildeels
, ere bievne til

paa denne Maade
,

eller forogede ved Episoder af dette

J

) Deriblandt ere ogsaa de oprindelig norske Sagaer om
Half og hans Kæmper, samt den om Helten Fridthjof; om den
sidste er det da især mærkeligt, at den er grundet p’aa gamle
Hedenoldskvad, siden opldst i en prosaisk Paraphrase og ende-
dcdig i vore Dage atter forvandlet til et bcrdmt episk -lyrisk
Digt ved Tegners Mesterhaand. Originalerne til alle disse ber
nævnte Sagaer kunne læses i deres nyeste Udgave i Forn-
cilclar - Sogur Nor&rlanda 1-3 D. og den dertil hdrendc danske
Oversættelse under Titel af »Nordiske Fortids Sagaer,’* udkom-
ne 1829-1830. Jvf. den lærde og smagfulde Mohnikes Anmærk-
ninger til den af ham fortydskcdc: Saga von Fridthjof den
Siarken. Stralsund 1830*
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Slags 1
. Da vi nu engang tilfældigviis vare bievne op-

mærksomme herpaa, eftersaae vi paa ny, som nu nærmest

vedkommende vort Formaal, de ovenfor indforte Frag-

menter af Eriks-Saga, og ere derved bievne tilboielige til

et mene, at de tildeels ere af lignende Beskaffenhed, f.Ex.,

Stykket om Bjarne Herjulfsons tilfældige Opdagelser af

Amerikas Kystlande. Dets Slutning (herovenfor S. 214)
bar endog for været os paafaldende, formedelst den un-

derlige Stil, der ikke ret passer for Prosa, — og nu mene
v,

» at den saaledes lader sig restauroro til Talevers:

SvA gaf Bjarni Svå ficir gorSuj

svar' d moti: sigldu at landi

(jctta land

er likast fivi

fyrr var sagt

frå Grænlandi,

hér munu ver

halda at landi.

undir riesi

einu par,

komit var pd

at kveldi dags

,

far var hatr

a Pvi nesi.

*) ^an see f. Ex. Grettla eller Grettis-Saga (i Sdgu-pættir
Islendinga, 2/0/1^1755, 4), hvor det er fuldkommen tydeligt

af 26, 54, 56 og 65 Capitel, at Kvad af det selvsamme Vcrse-
maal, som vi her have fundet, ligge til Grund for den prosai-
ske Fortælling, som og indforer nogle uforandrede Stropher af
Originalerne. Eet af disse Kvad tillægges Gretter selv, et andet
Ivænipen Iiallmund, det tredie anfores som en Folkevise, kal-
det Grettis færsla (Gretters Flytningstog), forfattet af skjemt-
somme Folk, som havde tillagt adskillige morsomme Udtryk
o.s.v. om visse mærkelige Begivenheder i Gretters Liv paa hans
Omstreifcn i Isefjordens Bygdelag. Af en lignende Art er den
Folkevise, hvoraf vi endnu have det meste, som ligger til Grund

den endnu ikke udgivne Fortælling Volsa-påttr om en
°ndefamilie i Norge i Olaf den Helliges Tid. Den kaldes deri

/ omt kveefii (ct gammelt Kvad). Saaledes blev og Benævnel-
se n Fornkvædi end senere paa Island tillagt saadanne Folke-

men bruges nu især om dem (opkomne der i det 13de
ai undrede), som i Form og Versemaal ligne Danmarks saa-

va ( lc Kæmpeviser, Brittqrnes og flere Nationers Ballader*



302 THORFINN KARLSEFNES SAGA.

B'jofar Herjolfr

,

Bjarnafafåir,

d pvi nesij

afpvi hefir

nes hit sania

ha/h si/t tckit,

Jicitir sfåan

Herjolfsncs.

Svd fur Bjarni

til sins fodur,

er méS honum

,

liæt tir siglingu,

me'San liann

Herjolfr lif5i,

ok hjo Par

cpt hann sfåan 1
.

>) Strænge Kritikere kunde roaaskee indvende mod enkelte

Steder af disse og især de følgende Vcrsprbver, at det ikke er alde-

les metrisk eller poetisk rigtigt, at Rimbogstaverne, i Alliteration,

falde paa Smaaord, som ok, ept (eller eptir), or, cn
, i 3 at,

fat, er o. 11. Vi mene, at i et saadant Sagn-Kvad eller fortællende

Digtning, som ikke gjorde nogen Fordring paa stor poetisk Værd,
men mest er, ligesom de ellers bekjcndlc versus memoriales, ble-

vet bragt i cn saadanForrn, for at kunne bevares des bedre i Hu-
kommelsen, og forebygge Udeglcmmelser eller Fcil ved Recita-

tionen, — kan man ingenlunde tage sligt saa aldeles nbie. Det er

desuden vist, at saadanne Feil (hvilke mange nyere islandske

Digtere ogsaa ofte gjbre sig skyldige i) tit forekomme i ældgamle-

Kvad af megen Digterværd, f. Ex,

i Vegtams-kviba Strophe 2 •

effat mundi
;

ogurs vita

Rigsmaal Strophe 22

:

en Jiétu svd

dårum nofnum,

og i 45de Strophe;

æåra oåal

cn fer haft,

og i 45de Strophe:

svd atfu eigi hornist

d hrott héåan .

Vblsunga-Saga 199:

ok marga luti

aåra i tffrum

Egil Skallagrimsbns Digte (*

hans Saga).

S. 437* Flaustr offrumdi
en und um glumdi*,

631 *fat er ok mælt
at engin geti.

G63* at i veri

ættar-skari*

78>pat hann viår

er frjota mun.

De maaskee endnu ældre Dig-

te i Hcrvarar-Saga (Fornald-

ar-Sugur Nortirl.) 7,438,521 -

at fer skulut .

aldregi (allir) liggja*
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Dette bliver saa meget sandsynligere, som noget heraf’

(om Herjolf som forst bosatte sig paa Næsset, hvoraf det
fd{ sit Navn) var blevet fortalt udforlig noli (efter andre
Kilder) i Capitlets Begyndelse. Det samme han man sige.
°m Fortællingens Fortsættelse:

f. Ex. om Eriks uheldige Ridt til Skibet (S. 215-16):

Lcifr bad Eirik

at hann myndi

fyrir cnn

forinni vera,

Eirikr taldist,

undan hcldrj

hann kvadst vera

hniginn at aldri,

ah hvedst minna

471*« gaglhålsum

egg vid gåtu

,

436* eitt å liann auga
en mar bædi.

mega vid

vdsi dilu

cnn var Pat fyrri.

sif fieimjrcendum,

ansar LciJrj

mundi liann hcill

mestri styra

,

let ^at Eirikr

cptir Lcifij

500« ek eigi pann
i minu lidi,

*$)%peim er fara

einir saman.
Mange lignende Excmplcr kunne og anftires af Kvadene i de

norske mythisk-historiske Sagaer, som:

Ketil Hængs Saga

:

II, 135. upp mun eh nu risa

ok gånga haugi af,

II, 307. vegg sterkligan
,

var ek at pvi.

Halfs-Saga l, c,

11,33. f6 man efpat er satt

‘ fåferr illa, hafa .

Fridtlijofs-Saga l, c,

K, 92. en IlerPjofr,
er ek ekkjur grætta.

Endvidere forekommer sligt i gamle Digte af den selvsamme
Oprindelse som de lier omhandlede, f. Ex. det ovenfor (S. 157)
omhandlede: Katlas Drdm:

ok fur Mar gånga Ari hefir lieitid

med ordum pessum, af kyni godu.
At Islands bedste nyeste Skalde, en Eggert Olafsen og John

1 horlaksen, i denne Verseart tit have benyttet sig af denne Dig-
ler-Frihed (hvis den kan kaldes saaledes) derpaa kunde vi anfdre

adskillige Exctnpler
, men vi have lier naturligviis allene villet

henholde os til de ægte Oldtidskvad.

/
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heiman reiS

hann at lyktunu

Skamt var pd

til skips atfara

,

drap Pd fæti

drosull EiriJiSj

féll hann af baki,

fotr lestist,

pd Eirik

r

petta mælti:

Ekki mim

mer Pat ætlat

at finna lond

fleiri cnn pau,

cnn pat nu

er ver byggjum

,

ok munum ver

ekki lengr

allir svd

saman fara o. s. v.

Side 220: Leifs Befaling til sit Folge, der stedse har

forekommet os her med Hensyn til den forste Linie, som

noget underlig sagt i Prosa

:

Vil ek skipta Idta

li5i voru

i tvo stadi,

ok vilpannig

Petta land

Idta kanna;

hélmingr se

heima vid skala ;

Lids hélmingr

landit kanni

,

cn Pofari

eigi lengra

cnn at kveldi

komi heim

,

ok adr eigi

at på skilist.

S. 222. Sigla nu

sidan i haf

ok gaf pcirn

goda byri.

Partil Grænland

peir fd lita,

ok Par fjoll

undir joklum.

Tuk pd til mdls

madr einn o. s. v.

226. Mærkelig nok fortsættes Fortællingen om Thor-

vald Eriksons Tog til Amerika paa den selvsamme Maade,

endog saaledes, at Poesien strax rober sig ved de til Prosa

mindre passende overflddige Ord: .

B/ost Poivaldr

til peirrar ferdar

med prjd tjgi

manna ok

lika umradi

Leifs sins brodur,

sidan Peir

sitt skip bjuggu.
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I

Héldu peir ok veiddu fiska

i haf sidan ; ser til matar ;

frasogn er engi svd um vorit

umfer'Sir pcirra rnælti Porvaldr

fyrri enn at peir skyldu

at Peir komu skip sitt biia;

til Vinlands eetti pess

ok LcifshuSa. cptirbd.tr,

peir urn skip ok med honum

Par sitt hjuggu

,

menn nokkurir.

scitu alian fara vestan

sfåan um kyrt fyri landit.

vetr Pann

S. 228. Thorvalds sidste Tale:

«Ek fékk sar færa mik

andir hendi. er mer Potti

°h flå sit hyggdigr vera ;

or d milli en vera md
skiphorSsins mer haf satt

ok skjaldarins. d munn komit

und hund mer— at ek um stund

hér er orin. å par bui

;

Man til hana Par ok skulut

mik Pat lefåa .

w

pér mili grafa.
Nu ræd ek svd skulut per *>

at pér biiit setja krossa

f8ra fcrS at hofdi nier

se/nfjotast aptr o. S. V. ok atfåtum;
En pér skulut kallit Pat sfåan

d pann hofda Krossancs” o.S.V
Vl k>r ikke opholde vore Læsere med mange slige vidtlof-

llSe ^rdver, men bemærke kun at de ligeledes vel kunne ud-
diages af det 4de Capitel om Thorstein Ériksons mislykkede

GronlandR historiske Mindesmærker. 1 Bind. (20)
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Viinlandsreise, sidste Sygdom og Endeligt. Noget sligt,

som i Vers Lunde siges tydelig og Lort, men dog mere be-

stemt end iTextensProsa, maatte det tillades os at meddele

S. 236. prja tima mcclti

Pctta harm:

uhvar er GuSriSr ?”

en hun pagdi.

pd mælti hun

vid porstein bonda:

hvor skal ek svor

hans måli veita ?

en hann bad

hana ei svara o.s.y.

Gekkporsteinn bondi

golfit yfir,

settist å stol

,

en sat Gudridr

i knjdm honum,

ok hann mælti:

ffHvat viltu nafni?”

en hann svarar

,

er stund leid:

f(annter mérpess o.s. v.

Om det 5te Capitel Lan det samme siges, f. Ex. S. 238.

Brdtt jeldi hann svorum fyri

hug til Gudrifiar sik til Leifs;

ok bad liennar, siSan var hun

en hun veik honumfostnut.

Om Viinlands- Reisens Foretagelse.

Radin var ferS,

red hann skipvcrja,

sextiu karla

ok konurfimm;

Pann mdldaga gerdu

Peir Karlsefni

ok hdsetar hans

,

at htindum jdfnum

hafa Peir skyldu

hvat sem fengi o.s.T.

S. 240. Urdu Peir varir

vid Skrælinga

,

for or skogi fram

fokkr mikill;

par var nærri

nautfc peirra

graSiingr tok

at gjalla ok belja.

S. 244.pd tok hinn mikli

madr vid exi,

ok leit d,

en varp henni

sidan d sjo,

sem lengst matti;

fljja Peir d skog

sem fara mdtti;

Par Ijrkr nit

Peirra vidskiptum.

•
•
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Af Ute Capitul S. 245.

par er nu til allra geéØa

at taka aptr

,

er far jengis(

;

um Fréydisi jdttu frir

Eiriksdottur

:

pessu sidan.

gerdi hun ferd For hun padan

or GorSum hciman d fund Leifs,

ok til fundar brodur sins.

Jor vid hrædr. bad hann gafi
ok heiddi pd

,

henni fau
at til Vmlands hus er Idtit

færi feir hafdi gera

med farkost sinn. hann d Virilandi

»

helming vid hana
% #

Hinu sama
hafa skyldu svarar hann o. s. v.

S. 259. Freydis s Tale

:

Ef oss vcrdr er fra segir

nudit at koma atburd fessum;
til Grænlands

,

sva ver skulum

(taladi hun) segja at fau
pa skal ck rada biii hér eptir.

fann af lifi cr brott forum.

Begyndelse]il af 7de Capitel

:

Freydis sins eigi sva

for til bus. haldinordir,

or fat hafdi at yfir pegdi

iiskatt stadit

;

udadum edr

fékk hun fe mikit illsku feirra.

foruneyti. at eigi kæmi

pvi hun leyna upp umsidir.

låta vildi. Fyri Leif

sinum udadum ,
loks fat kom

sitr i biii. hennar brodur.

Urdu allir honum potti

(20*)
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alliII su tok hann prjd

saga vera af peirra lidi o. s. v.

S. 254. Leifs Beslutning om Freydis.

Eigi nenni gulis mork hdlfa,"

ch at gera svaradi aptr

svd vid Freydisi, Sudrmadr.

systur mina. yel nu potti

sem hun væri
%

vidr bodit

vcrd, en spd Karlsefni, ok \
,

peim rnun ch Pess keyptu sidan.

at Peirra afkvami Svd for brott

Po muni litt Sudrmadr

,

at Prifum verda. hafdi med ser

Er Karlsefni hiisasnotru ;

alluinn var. vissi ci livat tre

ship Id til hyrjar var Karlsefni;

bryggjum fyri. mosur pat var

Sudrmadr cinn af yinlandi kominn.

at honum kom. Sigiir Karlsefni

attadr af Brimum svd i haj.

or Saxlanxli, Nu kom hann

faladi hans fyri nordan land

hitsasnotru. skipi sinu

,eEL vil ci sclja” ; i Skagafjord,

sagdi hann. upp um vetur

((Ek mun gefa Per var pat sett.

Disse Ord synes at være de sidste af de gamle Kvad,

med mindre hele Bruds tykkets (nu til sit Sted hun slet

.passende) Slutningsord kunne henregnes hertil:

Oh (oss hejir Karlsefni, um allarfarar,

allra gerst, er nu cr ordi

atburdi sagt nohkut akomit.

Yi kunne saaledes antage at den storste Deel af

de Fragmenter, som vi endnu have tilbage af Erik Rudes
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og hans Borns Saga egentlig udgjor prosaiske Omskriv-

ninger af gamle, nu ellers tabte Kvad eller Folkesange,

som formodentlig hver især have handlet : 1) Om Bjarne

Herjulfson og hans tilfældige Opdagelse af Amerikas Kyst-

lande (ovenfor S. 208-214), skjont liere gamle (f. Ex.

Landnamas) Efterretninger cre indrykkede ved Paraphra-

sens Begyndelse. 2) Leif Eriksdns og hans Broder Thor-

valds Fortsættelse af disse Opdagelser, der dog muelig

forhen har været inddeelt i liere Sange (S. 214-230).

3) Thorstein Eriksons mislykkede Tog i samme Hensigt,

hans Sygdom og Dod i Gronland, samt hans Hustru Gud-

rids Begivenheder og Tilbagekomst til Eriksfjorden (S. 230-

238). 4) Thorfinn Karlsefnes Bryllup med Enken Gud-

rid og deres Reise til Viinland i Amerika m. m. (S. 238-

246) jvf. Nr. 6. 5) Brodrene Helges og Finnboges samt

Freydis Eriksdatters Viinlands-Tog, de førstnævntes Ddd

m. m. (S. 246-254). 6) Karlsefnes og Gudrids Tilbage-

vise, over Norge, til Island (S. 252, 54), der muelig oprin-

deligen kun har udgjort Fortsættelse og Slutning af den

4de Sang eller Afdeling. Deres senere Skjæbne og efter-

ladte Afkom ere sandsynligviis (efterhaanden) tilfoiede i Prosa

efter islandske Familiesagn og Slægtregistre (S. 254-56).

Den storste Deel af Thorlinn Karlsefnes Saga menes

og, som ovenmeldt, at udgjore en prosaisk Paraphrase

af gamle Kvad i Talevers, rimeligviis samtidige pied Karls-

efne og hans Hustru, altsaa fra Begyndelsen af det Ilte

Aarhundrede, som formodentlig have, skjdnt bestemte til

at erindres eller optegnes samlede, udgjort fdlgende Ho-

vedafdelinger (til hvilke dog muelig nu mangle eet eller flere

Sidestykker
;
(jvf. ovenfor S. 290 o. f.), nemlig disse: 1) Thor-

bjdrn Vifilsdns Levnet samt hans Datter Gudrids Opvæxt
i Island og fdrste Begivenheder, (i Sagaens 3die Capitel).

2) Eet eller flere Brudstykker af gamle Sange, muelig

blandede med prosaiske Efterretninger, om Erik Rode og
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lians Bovn, især Leif (der lier betragtes som Amerikas

allerforste Opdager) og hans Broder Thorstein, dennes

Ægteskab med Gudrid o.s.v. (4de og 5te Gap.). 3) Thor-

finn Karlsefnes Herkomst og Opkomst, hans Reise til Gron-

land og Bryllup med Gudrid, samt deres Tog til Amerika,

Reiser og Ophold der m. m., forhen sandsynligviis inddeelt

i flere Sange (6 til 13 Cap.) 4) Bjarne Grimolfsons Ende-

ligt og Selvopofrelse paa Hjemreisen fra Amerika
,
formo-

dentlig efter en særskilt Folkesang (]4de Cap.). For Sa-

gaens 15de og sidste Capitel ligger vistnok ingen poetisk

Original til Grund, da det har .en lignende Beskaffenhed,

som den ovcnommeldte Slutning af Erik Rodes Saga.

Med Hensyn til disse Efterretningers særegne Beskaf-

fenhed haabe vi det ikke vil være vore Læsere ukjært, at

vi her meddele en den oplysende, saavidt mueligt, kortfor-

fattet Udsigt over lignendeMindesmærker blandt de gothisk-

gcrmaniske Folkeslag overhoved, for saa vidt som deres æld-

ste, skjont mestendeels mythiske, Historie er bleven affattet

i Kvad eller Digte, som siden tildeels cre bievne forvandlede

til prosaiske Omskrivninger. Da vi allerede i den Henseende

have omtalt Saxos Danske Historie, og fremdeles ville finde

Ledighed til at bemærke mere om den, begynde vi her

med de sydlige Gother, der uden al Tvivl vare nær be-

slægtede med de nordiske, eftersom vi finde at saavel

visse sarmatiske og tydske
,
som svenske

,
danske og nor-

ske Folkestammer have i Oldtiden fort Navn af Gofyjt'S,

Gotarj Gotnarj Gautar, Jotar (Grækers og Latiners Getccj

Gothonesj Gotliij Gythoncs o. s. v.) som have talt det sam-
me eller og et i mange Henseender meget lignende Tunge-
maal

, hvorover udforlige Undersogelser findes i mange
ældre og nyere Værker. Sydgotlien Jornåndes skrev over

deres Historie, i Aaret 552
,

sit Værk de rebus Gcticis. I

dets 4de Capitel taler han om Gothernes ældste Folke-

vandringer, som fortalte i deres gamle og dog almindelige



THORFINN KARLSEFNES SAGA. 311

Folkesange paa en næsten historisk Maade (qucm admodum ui

priscis eorurn carminibusj pcne historico ritUj m comrnunc vc-

coliturj. Jornandes's Værk bestaaer for en stor Deel al

en prosaisk Omskrivning af saadanne Digte
,
dog nærmest

uddraget af Ablavius og Cassiodors ældre historiske Bear-

bejdelser, som umiddelbart grundedes paa dem. Deraf bli-

ver det især mærkeligt for os
,
at Gotliekongen Ermanariks

(hos os Eormunriks eller Jorrnunrcfo) Begivenheder fortalte al

Jornandes (i 24de Cap.) allerede i Nordens hedenske Tider

ere
,
uden Tvivl fra deres sydgotliiske Kilder, bievne for-

plantede hertil, og bevares endnu tildeels i vort gamle

Sprog og forskjellige af den ældre Eddas Sange, samt, (vel

at mærke), i prosaiske Paraphraser af saadanne i Volsunga-

Saga, hvorhos tillige Saxo har bearbeidet dem paa sidst-

meldte Maade i sin paa Latin skrevne Danske Historie
,

i

det han dog her flytter Scenen for hine Begivenheder til Dan-

mark. Mange angelsaxiske Digte kjende derimod Ermanrik

som Gothernes mægtige men grusomme Hersker. De æld-

gamle Edda-Kvad om Atle eller Attila ,
Hunnernes Konge

og Gothernes Fjende, ere vel komne til os paa en lignende

Maade, og deres samt andre tabtes prosaiske Omskrivnin-

ger haves endnu paa Islandsk i adskillige Sagaer. Jeg,

Finn Magnusen, har i een endnu ikke udgivet latinsk Af-

handling sogt at vise,atSydgotherne benyttede sig af allite-

rerede eller med Bogstavriim forsynede Taleyers, $om svarede

ganske til vore nordiske 1
. Af alle bekjendte Versarter ere

*) Deri er ogsaa Taleversenes hoie Ælde udviklet, ved at vise

deres Overeensstemmelse paa forskjellige Maader med Grækeres

og Latiners Iiexametre, katalektiske Pentamctre og Trimetre,

saavel som og de adoniskc, anakreontiske og sapphiske Versarter,

samt endelig med forskjellige Brudstykker af Ennius, der endog

bære Spor af Alliteration. I andre Henseender svarer det old-

nordiske Fornyr&alag, og dog endmere det ligesaa
,
eller næsten

ligesaa, gamle Drottkvæcfi til Romernes allerældste Versart, som,

formodentlig af dens hoie Ælde ,
kaldes den saturninske. Tale-
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disse liden Tvivl mest skikkede til historisk Fremstilling

eller Sagns Opbevarelse paa den for Hukommelsen letteste

Maade
, hvortil og muelig Jornandes har sigtet ved sine

ovenmeldle Udtryk (pene historko ritu).

At vore Naboer, Tydskerne, som allerede ved vor Tids-

regnings Begyndelse efter Tacitus s Vidnesbyrd gjorde me-
get af gamle Sange som deres eneste Historie og Annaler 1

,

i Middelalderens Tider have benyttet sig af hine allitererede

1 alevers, og deri opbevaret ikke allene mythiske og histo-

riske Fortællinger m.m., men og tildeels deres Love 2
, Ved-

tægter og Sædelære have Jacob og Wilhelm Grimm forst

opdaget og tilstrækkelig godtgjort i forskjellige Skrifter.

Hvorledes ellers de ældste tydske Sagn og Digtninger (især

de om Nibelungerne eller Niflungerne) paa mangfoldige
Maader svare til eller ere forbundne med vore egne old-

nordiske, som tildeels (efter egen Angivelse) bestaae i me-
get vidtløftige Prosa -Omskrivninger af Original- Digtene,

have saavel hine lærde Brodre som vor P. E. Muller i deres

versene svare endvidere til forskjellige indiske og persiske Verse-
maal, saa at de synes at være en fælles Arvedeel for vor hele Men-
neskestamme. Finnerne bruge dem endnu, meget regelrette, med
Alliteration

, ganske efter oldnordiske Regler. Rimbogstaverne
lorekomme og i de ældste vælske og irske Digte, men Versemaa-
let i de skotske o. s. v. Jvf. Rasks Angelsaxiskc Sproglære S. 123
o. f«, Engl. Udg. S. 154 o. f., hvor Rasks uTalcvcrs” oversættes ved
the narrative verse, som paa en træffende Maade svare til de
Gamles soguljo&, jvf. Northameric, ReviswXXXIII (1830) 340 o. f.

’) Carmina antiqua, quod unum apud illos memoriæ et anna-
lium genus est. Taciti German . Cap. 2.

~) I vore nordiske Landes egne ældste Love findes hyppige
Spor til Alliteration

, som synes at vise, at de i de ældste Tider
have været affattede i saadanne Vers. En Levning deraf læses
endog nu (fra Valdemar 2 Jydske Lov) som Indskrift over Iloved-
Ingangen til Kjdhenhavns Raad- og Domhuus:

(tMed Lov skal
man Land bygge” (paa Island henved Aar 1000, efter Njdla.: me&
logum skal land byggja)*

/
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bekjendtc Skrifter paa det udforligste oplyst og godtgjort.

Stor Skade er det at vi ikke mere have de gamle Tydskeres

historiske Sange (antiquissima carmina, efter Eginharts Ud-
tryi) hvilke Carl den Store i sin Tid lod samle.

End mere bekjendt er det, at Angelsaxerne (udvandrede
fra Jylland og Holsteen til England midt i det 5te Aarhun-
drede) have efterladt sig betydelige mythisk-historiske Kvad,

(a^ hvilke de senere Prosa-Kronikers Beretninger tildeels ere

uddragne) i hin nordiske Yerseart 1

,
hvoriblandt det om Bco-

Vll
{f (hos os forst udgivet af Thorkelin samt smukt fordan-

sket og forklaret af Grundtvig) mest angaaer Danmarks og
dets Naboers Oldtidsfyrster og Helte, ja synes endog op-
rindelig at nedstamme herfra

,
samt indeholder adskilligt

SOm oplyser eddiske og oldtydske Sagn og Digtninger om
bolund, Yolsungerne o. s. v. Hvor meget dette Digt (sine

poetiske Skjonheder uagtet) paa mange Steder ligner Prosa

let kan opldses dertil, maa enhver Sagkyndig let kunne
overbevise sig om. At Nordboerne baade paa Dansk og
1 jatin, hyppig i Middelalderen have prosaisk omskrevet
slige fortællende Kvad i det oldnordiske Sprog, som angik •

Danmark, Norgo og S verrig, have vi godtgjort i det fore-

gaaende og tillige paapeget adskillige Exempler derpaa : at

selv saadanne Yiser, som angaae Islands ældste Historie,

lindes paa en lignende Maade at være paraphraserede i dets

Sagaer. Vi tillægge endydermere nogle idinefaldende Be-
viser derfor, at Nordens Historie overhoved

,
og paa Island

især, pleiede at bevares (eller endog affattes) samt foredrages

i den simpleste Art af bunden Stiil. uVi kunne paavise en

ftække af historiske Kvad, hvilke Islænderne maac have
bragt med sig til Landet” o.s.v. hedder det hos P. E. Miil-

') I den ere dog mange liere angelsaxiske Digte forfattede; den
brugtes endog af Digterne, efterat Sproget var blevet forvandlet
til det nu saakaldte Engelsk, lige til Aarct 1400 og maaskec noget
tangere ned i Tiden.
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ler om den isl. Historieskrivning l, c. S. 9-15. Det samme

er og Tilfældet med Eddas mythologiske og mythisk-histo-

riske Sange. Eet af de mest lærerige og overbevisende

Exempler paa Sagakvadenes Omskrivning til Prosa frem-

byde de med Digtenes Brudstykker hist og her oplyste to

Paraphraser af Hervarar-Saga, udgivne, for saa vidt de haves,

af mig, Rafn, i Fornaldar - Sogur Nordrlanda 1ste Bind.

Man sammenligne, f. Ex., S. 433 o. f. med 518 o. f. Paa

sidstmeldte Sted hedder det nemlig: petta er kvedit um vid-

rccSu peirra, dette har man digtet om deres Samtale,

hvilke Vers dog paa sidstmeldte Sted indeholde .en Deel af

Fortællingen selv, hvorimod det forstmeldte kun meddeler

noget af selve. Samtalen, uden at nævne noget ældre for-

tællende Digt. Man seer tydelig at den ene Paraphrast har

omskrevet Vers, som den anden meddeler, og omvendt.

Een Hervarar - Saga, En anden Hervarar-Saga,

Originalens Prosa: Vers:

S. 433. IljorvarSr lendti i S. 518.Hitt hcfir mær ung

Munavogl i pann tirna er

sul settist ;
gekk hann sidan

ci land upp; par hitti hann

einn mann , Pann er' hjdrSu

helt ; sd kvad

:

(V^rs): Hvort (kvorrj ertu ita

i ej kominn ?

gakktu sjrsliga

gistingar til

!

O.S.V.

i Munarvagi

,

vid solar setrij

segg at hjordu.

ffHverr (er) einnsarnan

i ej kominn ?

gakktu greilliga

gistingar til” O. s. V.

Begge Paraphraster fortælle her, den forste i Prosa, den an-

den iVers, om Hervors Ankomst til Munavog; dog nævner

Prosaisten hende, ved hendes i Mandsforklædning antagne

Navn, Hjorvard; Skjalden kalder hende
%fc
den unge Mo.” I

ovrigt stemme de overeens; kun fortæller Prosaisten det

selvsamme med liere Ord. De af ham anforte her indryk-

kedo fire Verslinier (og mange af de folgende) ere oprinde-
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bg de samme, som de der meddeles af den anden Para-
plirast, men begge fremvise tilsammentagne adskillige Va-
rianter. Bisse tvende forskjellige Pavaphraser af Hcwarcir-
Saga oplyse tydelig den Maade

,
hvorpaa de to tilsvarende

i borfinn Karlsefnes Saga, og andre lignende, ere affatte-

kun synes de her omhandlede at have mere noiagtig

boldt sig til deres Originaler end den udforligere af Her-

'arar-Saga, i det den f. Ex. aldeles ikke indlader sig paa at

omskrive, eller meddele Indholdet af hele 32 Vers, som læ-

ses i Brudstykket af den anden l. c. S. 519. I Brudstykkets

Slutning begynder en tildeels prosaisk Omskrivning af de

Gaadeviser
,
med tilhdrende Svar

, hvilke den storre Saga

meddeler iVers. Desværre besidde vi ikke i nogen Membran
niere af denne for Sagaskrivningens Historie saa mærk-
værdige Paraphrase! — Ligesaa tydelige, men end mang-

loldigereExempler afgive tvende Omskrivninger af de Kvad,
som ligge til Grund for den beromte Fridthjofs Saga, begge

udgivne af mig, Rafn, i Fornaldar-Sogur Nordrlattda 2den
Reel: A) fra S. 60 til 100 og B) iTillægene med tættere Skrift

fra 488 til 503. En Sammenligning mellem disse Bearbei-

delser vilde optage adskillige Blade, hvorfor vi
,

saa inter-

essant den end er, nodes til at udelade den her. Vi bemærke
bun, at det er vist, at de oprindelige Kvad have været af-

fattede i forskjellige Versarter, nemlig a) Talevers, og b)

den dem i Ælde og Simpelbed nærmest staaende Art af

Drotkvad, som ikke har nogen Riimlyd eller saadan Asso-

nance, kaldet Hdttleysa d. e. Regel-Mangel. (See Olafsen l c.

S. 57 o.f., jvf. Rasks Anvisning til Isl. Fornspr. S. 265 o.f.).

DeggeParaphraster have benyttet Oldtidsdigte af dissetvende

Versarter; Forfatteren af B har endvidere (S. 493) anfort

en Strophe af et Kvad i c) den saakaldte Run/ienda (en Art
a l rimede Vers, som og er meget gammel, da vi have Sange
deri fra Harald Haarfagers Tid

;
see Olafsen 69 o. f., Rask

268). Det mcddeelte Brudstykke er uden Tvivl af dette
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Vcrsemaals ældste Art. Saaledes have og Eddadigtenes

Samlere og Udgivere maattet anfore Brudstykker af for-

skjellige Digte ogVersemaal under een Titel; see f.Ex.Eddci

antiqv. II, 101, Magnusens danske Overs. III, 258 o. II. Steder.

\i liave endnu en fabelagtig Oldtids-Saga, som vel er grun-

det paa Talevers, men dog hverken ommelder dem, eller

meddeler nogen Prove deraf. Det er nemlig Romund
Greipsons Saga (udgivet af mig, Rafn, i Fornalclar-S. NorSrl.

2 Deel S. 363-380; Dansk O vers. S. 293-307). Vi see nem-
lig af den ældre Edda (Kh. Udg. II, 116 jviort med Titelen II,

26, Magnusens danske Oversættelse l.c. samt III, 312) at

en Deel af denne Saga er paraphrastisk uddraget af et æld-

gammelt Digt kaldet Kdru - lj65 (Karas Sang eller Sangen

om I(ara). Denne Person (som i nogle Exemplarer af Sa-

gaen skrives Larci) siges i Edda at have været en Valkyrie,

men i Sagaen
,
hvis Helt hendes Modstander Romund er,

ommeldes hun som enllex eller tryllekyndig Kvinde. Dette

Oldtidsdigt have vi desværre ikke længer, men maae for-

mode at det, eller et andet lignende, hvorpaa Romunds
Saga er bygget, har været til i Arngrim Johnscns Tid, thi

han synes at have udskrevet en Strophe deraf, tillagt Hel-

ten Iladding, som er faldet i Stephanius’s Hænder og med-
deelt af ham i hans latinske Anmærkninger til Saxo S. 79.

Sandsynligviis har han enten været den ene af de to Brb-

dre af Navnet Halding eller Hadding, som ommeldes i Sa-

gaen, eller og den Hadding, Konge af Danmark
,
hvis Be-

drifter Saxo fortæller i sin Histories 1ste Bog. Vissere er

det at Romunds -Saga endvidere indeholder (i 8de Cap. I c .

S. 376 o. f. og i Saga-Bibliotheket II, 545-556) et paraphra-

stisk Udtog eller Omskrivning af den ældre Eddas Vers og
Beretninger i den anden Afdeling om Helge Hundingsbane

(Kh. Udg. II, 87-90, Magnusens danske Overs. III, 292-294)

men forandrer dog Heltens Navn fra Helge til Romund.
(Jvf. om alt dette v. d. Hagens Eddalieder von den Nibel-



THORFINN KARI.SEFNES SAGA. 317

ungen, Verbesserungen und Zusatze S. VI -VII). Vi vide

af Sturlunga - Saga I, 23 (jvf. I, 9) at Rolf af Skalmarnes,

(bekjendt i sin Tid som udmærket Sagafortæller, Skald og
Lovkyndig) foredrog, sagSij i Brylluppet paa Reikliole

Aar 1119 denne Saga tilligemed mange Viser, ok margar
visur 7ned

;

dette bekræfter det ovenanførte, da Viserne

saaledes anførtes eller indeholdtes i Sagaen selv, hvori de
nu ganske mangle. Nogle Exemplarer lægge til: pessa
sogu haJ'Si Hrolfr sjdlfr saman sctta d. e. „denne Saga havde
R°lf selv sammensat” (i samme Udtryk som visse Annaler
bruge om Sæmund Frodes Affattelse af den ældre Edda);
det vil sige : han havde (som det nu synes, temmelig vilkaar-

hg) sammensanket dens Indhold fra forskjellige nordiske

Oldtidskvad, sdguljoS

,

til en prosaisk Paraphrase, idet
han dog tillige meddeelte sine Tilhørere meget af Kvadene,
som forlængst ere tabte for os. Denne Saga blev og for-

talt Kong Sverre, som fandt at disse opdigtede Sagaer vare

morsomme (de morsomste, har et Haandskrift). Dette
maa være skeet efter Aar 1177. 1 det Bryllup, hvor Rolf
foredrog den, holdtes mange Slags Lege, Dandse, andre

Sagaer og Kvad recitertes o. s. v. Jvf. P. E. Muller i Nordisk
Tidsskrift for Oldkh. 1,22-23, og Saga-Bibliotheket 11,545-

o56. Hertil hører endvidere en Deel af Orvar-Odds-Saga

(som og er til i to Bearbeidelser, udgivne i Fornaldar-S.No r5rl.

A) II, 159-322, og B) 504-559) forhen udgivet af Rask i

hans Sjnishorn

,

Stockholm 1819). Vistnok ligge ældgamle

Rigte til Grund for noget af den
,
men den er oiensynlig

forøget med mange Tillæg baade i Vers og Prosa i de

christne Tider
,
af Præster eller Munke, som fremstilte hin

Oldtidskæmpe som en Fjende af de hedenske Guder og en-

delig som en god Christen
;
ved slige Opdigtelser sogte de

at fortrænge de egentlig hedenske Sagn og Sagnkvad.-

Eet af de vigtigste Vidner for de Island angaaende Sa-

gaers Affattelse paa en lignende Maade er uden Tvivl den
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norske Munk Theodorik eller Thjodrek (’PjuSrekr') i Trond-

hjem, som henved 1160 skrev en Udsigt over det Norske

Monarchies gamle Historie (fra Harald Haarfager af). I sin

Fortale angiver han udtrykkelig Islændernes „gamle Kvad'’,

carmina antiqua , som sin Hovedkilde til dette Skrift 1
.

Disse samme Kvad have da uden Tvivl ogsaa ligget til Grund
for Ares og Sæmunds noget ældre men udforligere Værker
over de samme Gjenstande, hvis Hovedindhold vistnok end-

nu er opbevaret i forskjellige Oldskrifter, som i * meget

stemme overeens med Theodoriks lille Arbeide. Nogle af

hine Oldtidsviser have ei allene angaaet Norge, men ogsaa

Island, især dets Opdagere, hvorom Theodoriks 3 Capitel

C& inventoribus Islandiæ) handler. Ved Udarbeidelsen af

de hertil horende Undersogelser (ovenfor S. 88-104) und-

lode vi at eftersee dette latinske Oldskrift, som vi da ikke

havde ved Haanden — men tillægge nn deraf et Hovcd-
beviis for vor nysmeldte Fremstillings Rigtighed, da Theo-

doriks Udsagn ganske stemmer overeens med den
,

skjont

udledt fra islandske Skrifter. Han siger nemlig udtryk-

kelig, at Gardar (Garthar— for GarSar eller Garpar

J

var

Islands allerforste Opdager, og at Landet efter ham forst

var blevet kaldt Gardarsholm; — næst efter ham sætter

han Floke, men nævner ikke Naddodd, skjont han be-

mærker at nogle fortælle: at visse Folk bleve i Haraids

9de eller 10de Regjeringsaar (altsaa 872 eller 73) for-

drevne fra Færderne (insulis Phariis) til det da ubekjendte

*) See Langebeks Scriptores Rer. Dan med. cevi, V 312, hvor

Skriftet har den Titel: de . antiquitate Regum Norvagensium.
• Mærkeligt er det at baade Theodorik og Saxo tilegnede deres

Skrifter ov.er Norges og Danmarks Historie, hver til vedkom-
mende Erkebiskop, Eystein og Anders, — samt at begge Forfat-

tere skreve saaledes, at de ikke indfdrte de af dem benyttede

Oldtidskvad i Modersmaalet, men derimod kun excerperede, om-
skrevc eller frit oversatte dem i Latinen

, som da var de Geistli-

ges adopterede og privilegerede Tungemaal.

4
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eller lidet bekjendte Island, hvilket han dog hverken tor

antage for vist, som sandt eller usandt. Alt dette stem-
nier vel overeens med den ældste (og af os som trovær-
digst antagne) Landnamas Beretninger og Udtryk 1

,
men

hiiver især mærkeligt formedelst de paaberaabte Oldtids-

kvad, hvoraf ogsaa disse Begivenheder ere uddragne 2
.

Vi kunne ingenlunde tvivle derom, at Landnamas ældste

Forfatter Åre Frode har benyttet mange saadanne Viser

*) Efter at have talt om Seiladsen fra Færoerne samt Ingolfs

°g Hjorleifs Ankomst til Landet, nævner Theodorich saaledes (l. c,

315^) Islands ældre Opdagere : Prcecesserunt duo quidem tamen
171 lali negotio, quorum primus poedbatur Garthar et ab illo im-
primis terra cognominata fuit Gartharsholmr ; alter pero Flohe
dictus est, Sed hac de re ista sufficiant, d. e.

ttTvcnde havde
dog været deres Forgængere i dette Anliggende, af hvilke den
lorste hed Gardar, og af ham fik Landet allerforst Navn af Gar-
darsholm-, den anden (efter ham) kaldtes Floke, Om denne
Ujenstand maa dette være tilstrækkeligt.” De sidste Ord vise at

Forfatteren havde udforligere Efterretninger, men at han ikke
ansaae det for fornodent eller passende at meddele mere af dem i

en Udsigt over Norges Historie. De stemte saaledes overeens med
den ældste Bearbeidelse af Landnama, undtagen for saa vidt at
den her ellers unævnte Naddodd antydes at have været den sidste
afOpdagerne; dette nærmer sig og til vor Mening, for saa vidt
Vl antage at han kom senere til Øen end Gardar. Flokes Tog
have vi ikke indladt os paa at undersogc.

J

) Landnamas Beretning i dens ældste Codex (B) forekomme
at kunne restaureres saaledes:

Getit er furst

Gardars, sonar

Spafars hins svænska
,

så land dtti

å Sjålan di,

i Spifjod fceddr ;

for til Sudreyja

,

f6<5urarf at heimta
Forst i anden Linie kan ellers have staaet : så er eller blot sem
»steden for det af os antagne så.

sinnar konu ;

sigldi gegnum
Petlandsfjord,
fley sleit undan,

rak fat pedr

vestr l haf.

Hann kom at landi

fur Horn austan o. s. v.
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til sit Yærhs Udarbeidelse, men dets Plan tillod ham hun

yderst sjelden at omshrive eller folge dem noiagtig, med

mindre det stundum er sheet ved Slægtregistrené
,
som

sandsynligviis tit ere bievne indhlædte i slige Mindevers.

Snorres Fortale til Heimshringla underretter os og om,

at Are virkelig har lært mangent (gammelt) fortællende

Kvad, marga fræSi l

, især af Hall Thorarensdn og af

Thurid, Snorre Godes Datter. Saadanne historiske Tale-

vers kaldes dog sammesteds end tydeligere soguIjoS 2 næ-

sten ganske svarende til Rasks nyere Benævnelse, thi

Snorre Sturlesdn siger udtrykkelig deri', at han for en

stor Deel har skrevet sit Værk efter gamle Kvad og

Fortællingsvers ,
som Folk have havt sig til Tidsfordriv 3

.

Til Exempel paa saadanne nævner han kun to af de

vigtigste historiske Digte, forfattede af berdmte Skalde,

(Thjodolf og Eyvind) af hvilke han og har indfort meget

i sit Værk, som Hoved -Beviissteder. Oldtidskvadene,

naar de ei vare forvanskede eller urigtig foredragne, an-

J
)
Kvadene om Sigurd Fafnersbane kaldes i den ældre Edda

(Kjobenhavns Udgave II, 122) fornfrætii d. e. Oldtids-Digte; i

Vegtamskvlda 1,240 kaldes Tryllesange frætii, Jvf, ovenfor S.

301, hvor det er bemærket at et saadantKvad om Kæmpen Grot-

ters Tildragelser kaldes Grettis-frædi.
' I Vigaglums-Saga 24de

Cap. kaldes ogsaa denne Helts Viser om hans egne Bedrifter, fo- •

redragne af andre, uden videre fræcfi. Jvfr. Visen i Hkr. III

272, Fornmanna-Sogur VII, 155* Senere synes Ordet at have

faaet Betydning afLærdom, Kundskab, videnskabelig Lære, lige-

som man endnu bestandig bruger det i Islandsk (dog mest som neu- y

irum p/wr.istedenfor detgamleSprogssom oftest brugtefæm . sing.J

•

-) Dertil svarer det endnu brugelige gamle Ord soguskåld for

cn Sagas Forfatter.

3) Jvf. Fortalen til Olaf den Helliges store Saga, som i meget

stemmer overeens med den nu omhandlede. Der hedder det

endvidere: UB C Ord, som staae^ i Kvadene, ere de selvsamme,

somderstode fra fdrst af, naar de kvædes ret, skjdnt den ene har

siden lært dem af den anden, og deri lader sig intet forandre’’ o. s. v.
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saae han overhoved for de troværdigste Kilder til Nor-

dens gamle Historie. Dog bemærher Snorre: at han især

anforer Exempler af saadanne Kvad, som vare digtede af

Kongernes egne Shalde, eller foredragne for selve Fyr-

sterne eller deres Sonner. De, uden Tvivl meget mange,

dvrige nævner eller anforer han derimod ikke i denne sin

almindelige Fortale.

At beskrive og opregne de forskjellige Arter hvor-

til disse Kvad kunne henfores, maae vi her ganske undlade

(i det vi ovenfor have betegnet den os her vedkommende)

men lien vise derom især til Olafsens og Rasks ovenfor

(S. 1293) paaberaabte Værker 1
. Vistnok besidde vi endnu

meget af Islændernes ældste Digtninger, men en ulige

storre Mængde er dog forlængst begravet i Forglemmel-

sens Afgrund 2
, deels som aldrig optegnet ved den med

^kristendommen indforte Bogstavskrift (thi adskillige vi-

des forhen at have været indhuggede paa Stene eller ind-

’) Hasts oldnordiske Verslære er og uddragsviis oversat paa
lydsk og udgivet for sig selv af Mohnike, under Titel af: Die
Verslehre der Islander, Berlin 1830, 8, med adskillige, især for

tydske Læsere, oplysende Tillæg. Det kan og bemærkes at.Brif-

ten Dr. Ilenderson har udviklet den samme Gjensland i Tillæg-

gene til til hans Iceland
, Edinburgh 1818, T. 2 S. 321-400.

2
) Denne Skjæhne have endog de Digte undergaaet, som for-

hen uden Tvivl have været de mest bekjendte i Landet f. Ex.

Eyvind Skaldaspilders Drape om Islænderne, som og, henved
Aar 965j paalagde sig en frivillig Skat, af en saakaldet Skat-

penge af godtSolv for hver Bonde, for at belonne ham derfor

med et anstændigt Vederlag, der virkelig kom til at anvendes
v el, da det frelste den store norske Skald og hans Huusfolk

,
i

e t meget haardl Aar, fra Hungersdoden (Hhr. Harald Graafelds

Saga 17 0g 18 Gap.); Formodentlig har dette Digt, ligesom samme
Skalds Ildkonarmål

,
indeholdt noget til Priis for Nordens gamle

Guder og de hedenske Islænderes Religiositet, samt er saaledes,

senere blevet udsat for de catholske Klerkes Forfolgelse,

(ironiands historiske Mindesmærker. X Bind. ( 2 I
)
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skaarne paa Træ med de gamle Runer 1

,
deels som senere

tabte. Det uhyre Forraad af mindre Kvad, som vare i

Gang blandt Islænderne bort efter Christendommens Ind-

førelse vises f. Ex. af den bekjendte Fortælling om Stuf,

som vandt Kong Harald Haardraades Gunst ved at fore-

drage ham en stor Mængde saadanne. I Island selv tjento

de til nyttig og underholdende Tidsfordriv i de lange

Vinteraftener, gjerne foredragne af Mænd eller Kvinder,

som havde opofret en stor Deel af deres Liv til at lære

dem og bevare dem i Hukommelsen 2
. Ved Gjæstebude

og offentlige Sammenkomster, paa Thingene, i alminde-

lige Legestuer, ved de saakaldte Hestekampe o. s. v. ud-

gjorde de, især i Aftentimerne, en betydelig Deel af det

almindelige Morskab. Dands brugtes i Island allerede i

de hedenske Tider
; uden Tvivl pleiede den da at ledsa-

ges af Sange, horende til Taleversenes eller Drotkvadets

ældste Art. Denne Bemærkning er neppe fremsat for-

hen, og vi nodes derfor til at bevise den noiere, samt til

at udvikle dens Grunde. At synge til Dands var Oldti-

dens almindelige Maade, f. Ex. blandt Græker, Romere,

de sydlige Gother, de med disse sandsynligvis beslægtede

Sogdianere (mellem det sorte og kaspiske Hav) m. fl.

Ogsaa vore nordiske Forfædre have brugt denne Maade;

det see vi ikke allene af Arngrim Johnsens Beretninger

(i Ciymogæci S. 57 3
) jævnforte med Eggert Olafsens Bc-

*) At denne Skik vedvarede paa Island lige til Sturlunger-

ncs aldeles historiske Tidsalder (det 12te og 13de Aarli.) kan

klarlig vises af den om dem handlende store Saga,

-) I mfn Barndom har jeg, Finn Magnusen, tit lyttet til de

af saadanne paa Island omvandrende Sangere, som kunde en

utallig Mængde af alskens Kvad, hvilke de, hvor de overnatte-

de, sang eller reciterede af Hukommelsen for Husets Folk.

Nogle af disse Digte vare meget gamle, f. Ex. den ovenfor om-
handlede „Katlas Drom.’’ Jvf. John Olafsen l. c. S. 8-9«

3
) Der sammenlignes den oldnordiske Dands, med dertilho-



THORFINN KARLSEFNES SAGA.
. 323

skrivelse over Islændernes sidste Nationaldands, men og
af Fortællingen om Hallfred Vanraadeskald i den Skal-

holtske Udgave af Olaf Tryggvesdns store Saga (efter en

Afskrift, der oprindelig stammer fra Flatobogen) 2den

Deel S. SJ
,

livor en Strophe af en saadan Dandsesang

ira det 10de Aarliundrede (affattet i det ældste urimede

Drotkvad; see ovenfor S. 315) uden Tvivl forekommer,

jvf. S. Thorlacius i Ant. bor. obscrv. misc. IV, 227. Den
gothiske Sang ved Nytaarsfesten i Constantinopel afsanges

ved en Art af Dands, og den var netop affattet i de gamle

Skandinavers Talevers 1
. At en Sang,. som blev sunget

ved Dandsen, ogsaa i det gamle Island kaldtes Dansj
vide vi af adskillige Steder i Sagaerne, især Sturlunga f.

Fx. III, 317
,
hvor vi see at nogle saadanne have været

affattede i en tragisk Tone 2
,
og mene da at slige Sange

rende Sang, med de gamle græske, vistnok ikke aldeles urigtig,

naar Hellenernes Oldtid menes. Vore Forfædres Kredsdandsc
synes overhoved at have lignet Grækernes og visse orientalske
t olks f. Ex, Afghanernes, hvilke Elpliinstone, med Hensyn til den
dem ledsagende Sang og Musik, fandt at ligne de nationale skot-
ske. See hans Reise til Kabul, Ruhs tydske Overs. I, 372*373#
Om Vinteren dandsc Afghanerne i Kreds rundt omkring den
^brændende Arne, ligesom Nordboerne fordum, hvoraf Spor end-
°g ere bemærkede i nyere Tider (1731) i brittiske Folkeskikke

;

sce Ellis's forogede og forbedrede Udgave (1813) af Brand popu-
lQr Antiquitiés l, 248.

*) Musikcn til Taleversenc, Fornyr&alag s haves, saaledes som
^'n endnu bruges paa Island, i et fransk Værk, Essai sur la mu-
Sl qua ancienne

f
aParis 1780,4, T. 2 p.403 og 404, meddeelt af den

færde Islænder John Olafsen, efter dets tvende Hovedvariationer,
skjont det vistnok indeholder mange flere.

) En Dands begyndte nemlig saaledes:

Minar eru sorgirnar pungar sem bly
d.e. efter Ordene: Mine ere Sorgerne tunge som Bly.
Den blev, men langt fra ikke sidste Gang, leiligliedsviis sunget paa

vr * (2i t)



324 THORFINN KARLSEFNES SAGA.

og Melodier, som nævnes i Fortællingen om den dansk-

fddte Norna-Gest, der ovede den Idræt at slaae Harpen,

synge gamle Sange og fortælle Sagaer 1 (Fornaldar-Sdgur

I, 318, O vers. S. 295) nemlig Kæmpeviser om Volsunger

og Gjukunger (som de i den ældre Edda)
,
samt tillige

andre mere historiske Sange, især have været bestemte til

Dands, stundum ledsagede afHarpens Klang; jvf. den gamle

Bosa-Saga,
sammesteds III, 222-24, hvor Dandsen falda -

feykir d.e. den som bortvifter Kvinders Hovedtoier, fore-

kommer blandt andreslige f.Ex. omHjarande, ellers nævnt

som Fader til Hedin, bekjendt af det ældgamle danske

Sagn om Hogne og Hilde o. II. Jvf. Sturlunga I, 23,

II, 117,111, 80, 258. Blandt den senere Middelalders nyere

Kæmpeviser eller de nu paa Island saakaldte FornkvæSi

eller Oldtidskvad, hvis Undergang vi snart ville foranledi-

ges til at udvikle, have mange havt et Omkvæd, som ud-

trykkelig viser at de bleve afsungne til Dands, f. Ex. a)

pdvarsleginn dansj
lk
da blev Dandsen spillet— eller holdt,

M

— et Udtryk, som forekommer i Sturlungas 5te Bogs 8de

Cap. om en slig Aftenforlystelse paa Island, Aar 1209;

til Omkvædet horer det fuldkommen tragiske Kvad, paa

Island Aar 1264. Hermed kunne Vers af Kæmpeviserne jevn**

fores f. Ex. trLiden Kirsten hun var sin Broder saa tro” (I, 279)*

I Visen forekomme lignende Udtryk.

*) Oldtidens Talevers bleve vel ikke alletider sungne, men un-

dertiden blot foredragne i en halvsyngende Tone, hvilket man
forhen i Norden, som endnu paa Island, kaldte at pylja, An-

gelsaxisk pylian; den som saaledes sang eller foredrog kaldtes

fulr, og sad i et Slags Catheder eller Talestol, kaldet hular&tåll.
'

Saaledes blev f. Ex. det i Talevcrsene affattede Havamaal fore-

draget, (Se'e Edd. ant. III, 116 , 260. Magnusens danske Overs.

III/ 130, 160). En saadan Benævnelse synes undertiden at være

bleven tillagt de hedenske Præster eller Lærere
;
de synes og her

i Norden, ligesom ellers Druiderne, at have indklædt alle deres

Lærdomme i Vers. Der gives endnu paa Island Digte i Talevers,

4om kaldes Pula ;
pulur i Fleertallct.

I

k
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87 Stropher, om Asa og Signy, dog kaldet „Asas Bands”

Asu-dans. b) Dans vill han heyra

,

„til Bands vil hun

lytte,” til et Kvad af samme Art om den danske Mo Tove.

c) Hun dansar vel

,

„hun dandser vel,” om den unge Mag-

nilde som druknede iSkodborgaa. d) Ddvel gengr åansinn,

„herlig gaaer Bandsen,” til en Sang, hvis Fortælling dog

slutter med et lykkeligt Udfald, e) Vel dansa hofmenn,

„Hofmændene dandse vel,” til en Sang paa 55 Stropher,

om en svensk Kæmpe Magne. End flere bære det udtrykke-

lige Navn afdansj som Magna-danSj Kistu-dans o. 11. Enkelte

begynde med Bandsens Anmeldelse eller Beskrivelse, f. Ex.

Bothildr dansar ut ok inn Bodild dandser ud og ind

me5 riddurum . med Riddere.

Andre Omkvæd holde sig mere til de gode Brikke, som

vankede ved Bandsegilderne, f. Ex. jpar blandast dl ok viiij

der skjænkes 01 ogYiin; drekkum hægt vin j lader os drikke

Viin til Maade. Sidestykker hertil mangle aldeles ikke i

de danske Kæmpeviser.

Efter et loseligt Gjennemsyn af Nyerups, Abrahamsons

og Rahbeks sidste Udgave af de saakaldte Kæmpeviser
,
un-

der Titel: Udvalgte Banske Viser fra Middelalderen, 5Bele,

8, Kh. 1812-1818, tillade vi os, til Beviis herpaa, at

anfore følgende Omkvæd m. m.
,

efter de Nuirmere
,
som

Viserne der have: 1) Om Sivard Snarensvend, oprinde-

lig Eddas Sigurd Fafnersbane, i Slutningsverset

:

Der gaaer Bands paa Brattingsborg,

der dandse de stærke Helte o. s. v.

35) Om Oluf og Alfnympherne eller Ellepigerne, Om-
hvæd:

lk
Men Bandsen den gaaer saa let gjennem Lunden.”

40) Om SigneliJ, Omkvæd: „Og de legte over Volden.”

04) Vaagenatten, Begyndelse: „Bet er i Nat Vaagenat, der

komme saa mange til Bandsen brat.” 65) Om Kong Valdemar
den 1ste, Omkvæd: „Saa let da ganger der Bandsen.”

69) Om Kong Valdemar den 2den, Omkvæd: „Ben Hav-
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fru dandser paa Tillie." 80) Om Marsh Stig og Ranild,

Begyndelsen : „Der gaaer Dands paa Ribergade" o. s. v.

da hele Visen mest handler om Dands. 95) Om Tovelille,

Begyndelsen: „Der gaaer Dands i Borgegaard," 155) „Der

gaaer Dands i Herr Sverhels Gaard" o. s. v. 180) Om
Ridder Iver Lang,. Begyndelsen: „Der gaaer Dands paa

Tofte", 2 Vers „Der gaaer Dands i Enge" o. s. v 1
. 181)

haldet Haagens Dands: „Saa herlig dandser han Haagen."

182) Om en Sostor, der befriede sin Broder
:

„Saa vel da

ganger der Dandsen." Til denne Vise haves baade gamle

islandske og’ svenske Sidestykker. Gram har meent at den

var fra denTid da Grev Geert herskede i Jylland, henved

1330, men den er sandsynligvis endnu ældre afOprindelse.

199) „Dandser I vel, mit skjonne, unge Liv!" 218) Om Nor-

ges Konge ved Ørkenoerne
:
„Jomfruer, I lader af at lege !"

219) Liden Kirstens Dands, Begyndelse: „Liden Kirsten

!

træd i Dandsen med mig!" Tid og Sted tillade os ikke at

nævne flere af de mange Omkvæd, som mindre bogstavelig

antyde den samme Bestemmelse for en stor Deel af de saa-

haldte Kæmpeviser 2
. Vi ville ikke indlade os paa at be-

*) I nogle Afskrifter begynder Visen med denne Strophe,
2
) I Anledning af Færoboernes Skik har Molbech (7. c. S. 26)

meget rigtig bemærket, at man og i vore danske Viser finder

Spor til den Skik at dandse efter Viser^ samt anforer, til Rc-
viis derfor, fiilgende 2 Stropher af 62de Vise (liosNyerup II, 39)

om Kong Valdemar og hans Soster: „Du skal dandse og du
skal kvæde, Mine Gjæster skal du i Aften glæde.” „Liden Kir-
sten begyndte en Vise og kvad, Saa mangen Ridder derefter

traad.” At en saadan Skik ogsaa har fundet Sted i Island eller

Norge, see vi af den eventyrlige, men i Middelalderen skrevne
Fortælling om Herman og Jarlman, almindeligst kaldet Jarl-
mans Saga, (udgivet i svenk Oversættelse af Liljegren i Stock-
holm 1819^ 8) hvoraf vi have efterseet et gammelt Membranfrag-
ment i den Arnæmagnæanskc Ilaandskriftsamling Nr. 529, 4,

hvor Dandsen i Thorborgs Sal beskrives (i Overs. 19de Cap.).

Der sang forst Mænd lil Dandsen og derpaa Kvinder, cndeiig
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stemme disse mærkværdige danske Digtningers hdieste Alder,

hvilken to af deres lærde og sindrige Oversættere, Britten

ogsaa Værtinden Thorborg allene, som sagde at hun vel havde

forlængst ophort at dandse, men dog ikke vilde spare sin Stem-

me, for at fornoie de Dandsende. Disse Begyndelsesriim af

hendes Sang anfdres saaledes:

Brusi åtti bygd i helli Bruse hoe i Hulen vilde,

optar var hann sid å felli ; tit han dog var oppe silde.

De tre sidste Ord: sid å felli gjentages i de af Liljegren brugte

Papiirs-Haandskrifter. DaDandsen var til Ende, holdt Thorhorg

op at kvæde, og alle bbiede sig da for hende. Det anldrte Vers

svarer netop i Rii'm og Bygning til enkelte andre, anforte i Sturl-

unga (11,17) der synes,, i Jævnforene med II, 57,62, at have hort

til en saakaldet uDands,” f.Ex.

helzt hejir pal lengi lifat d. e. Dyret har for længe levet,

låti menn pat hondum prifat. er til Hugget modent blevet.

Dette selvsamme Versemaal kaldes i Skålda den mindre Rimhenda,

og en heel Stroplie af Snorre Sturleson
,

digtet forst i det 13de

Aarhundrede ,
anfdres som Exempel derpaa (Snorra-Edda åsamt

Skåldu
,
Rasks Udgave S. 266). Denne Art sees undertiden at

være blevet forenet med en anden meget nærbeslægtet, som end-

og anfdres sammesteds under samme Benævnelse og Nummer,

kun en Stavelse kortere; begge tilsammcntagne sees at være for-

enede i mange af de saakaldte Kæmpevisers Versbygning, selv

undertiden paa den Maade, som den ovenommeldte Dandsevise al

Sturlunga (kort efter Aaret 1200) fremviser, f.Ex. (l.c. 1,17)

S

Vetrungsfædist efnit eitt tvennar eru til pess boetur

ollum er pat monnum leitt
,

tvær einar eru undir fætur.

jævnfdrt med Svend Vonveds Vise (Udvalgte D.V. f. M, 1, 94 Nr. 10).

.

Svend Vonved red ad Veien fram Han kom der ridende i Gaarde

Han var i Hu saa meget gram; Der stode tolv Troldkvinder fore.

Dette Tonemaal deles i Kæmpeviserne til forskjellige Afændrin-

ger
; Strophens forste Halvdeel ligger f. Ex. til Grund for Elve-

sk“d (I, 236, Nr. 35)

:

Jeg ikke tor og ikke maa i Morgen skal mit Bryllup staae;

hvilke to Vers her udgjore en heel Strophe. Det bevises saale-

^es fuldkommen
,
hvad P. E. Muller i sin Recension over den

sidste Udgave af Middelalderens Danske Viser (i Literaturtiden-
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Jaimeson og Tyelskeren W. Grimm
,

som begge mene at

Skandinaverne, især de Danske, indfdrte dem i Storbritan-

jiien 1

,
saaledes henfore til den graa Oldtid, men Nye-

rup i det seneste til det 12te, J3de og 14de Aarhundrede 2
,— dog haabe vi, at vi i det foigende, jævnfort med det

ovenstaaende, ville kunne bevise, at Sange af en lignende

Indretning allerede vare i Brug paa Island benved Aaret

1200 og saiulsynligviis noget for, maaskee endog benved

1100, samt at de da kaldtes uDandse/’ i Enkelttal dans

,

i

b leertal dansar, og at de der i Landet fulgte efter andre

Kvad, forhen brugte til samme Bestemmelse, alfattede i de

den fur J814 S. 606) har bemærket: at visse Arter nS.Runhenda op-
rindelig ligge til Grund for slige Visers Versbygning.

’) Besynderlig nok synes denne Mening at vinde nogen Styrke
ved den mærkelige Beretning, som Sylvester Giraldus, Biskop
paa Man (fodt 1146) giver i det 13de Capitel al sin Descriptio

(eller Itinerarium) Cambriæ
, udgivet af Cambden (i Scrip/on

ant. Angl.) om Musikcn i det hele nordlige England, som ban
troede at maatte, Jigesaavcl som det der brugelige Sprog, være
indfort der al de Danske og Norske, som jevnlig pleiedc at ind-
lage de Dele af Storbritannien og længe at besidde dem. Jvf.

Suhms Historie af Danmark IV, 561 og G, L, Badens Afhand-
linger i Fædrelandets Historie I, 314-316.

2
) Vedel Simonsen bemærker i: „Kæmpevisernes Skildring af

Danmarks Riddervæsen” (Molbechs N. Tidsskrift for Historie,
Literatur og Konst, 1829, III, 178) at „man bar uforkaste-
lige Vidnesbyrd lor al en slor Deel af disse Sange cre digtede i

det 13de, 14de og 15de Aarh;*’ Molbech henviser i den Anledning
til sine „Bemærkninger over vore danske Folkeviser i Middelal-
deren” Skand. Lit. Selsk. Skr. 19 B. (1823) S. 44-56. Resultaterne
al lians Undersøgelse blive (S. 91*92) i denne Henseende

,
at

ingen af dem, efter kritiske fra Sproget og den hele ydre Form
hentede Grunde, kan tillægges cn hoiere Alder end det 14de Aar-
hundrede og at derimod en betydelig Deel af dem maa sættes ned
i det 15de. Dog tilstaaer lian (S. 93) at nogle af dem kunne
være digtede eller langt ældre Monstre, eller være nyere Omar-
beidclser af gamle Sange.
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ældgamle Tålerers og det urimede Drotkvad 1
. Een af de

lier omhandlede Hovedbestemmelser var da den, at afsynges

ved Dandsegilder og andre selskabelige Forlystelser. Det

er saaledes da hoist mærkeligt, og kan antages for at være

fuldkommen overbevisende om denne Sætnings Rigtighed,

at slige Viser endnu anvendes paa Færderne til den selv-

samme Bestemmelse, i det de afsynges der til Indbyggernes

Dandse ved hditidqlige Sammenkomster; see derom Landt

i Færdernes Beskrivelse S. 450 (jvf. 448-49) og Lyngbye

hærdiske Kvæder, Fortalens S. 7, samt end udførligere iNye-

vups Magazin for Reiseiagttagelser 1ste Bind. Skjont de

Heste islandske Dandsesange af den ommeldte Art, af de for-

holdsmæssig faa, som vi endnu have tilbage, handle om
udenlandske Personer, prise dog enkelte af dem visse inden-

landske f. Ex. Gunnar paa Hlidarende, Njalas tappreste

Helt). Som o venmeldt vare mange blandt dem, ligesom

de danske o. 11., af tragisk Indhold, andre derimod af lavko-

misk, tildeels Satirer over visse levende Personer f. Ex.

umange Dandsesange,” margir dansar, som Høvdingen Lopt

Paulsøns Modstandere forfattede om ham og flere, omtrent

Aar 1220, ganske i en paroderet Kæmpevises Tone og Ver-

seart (see Slurlunga 11,57, 67 2
) ligesom og andre af lignende

*) Musiken til Drotkvad, saaledes som den til de nyere Ti-
der er blevet opbevaret paa Island, er meddcelt i den nyeste Ud-
save (paa Islandsk med Oversættelser) af Kråkumål eller Lo&-
brAkarkvl&a Kbhavn 1826, i to Variationer, fra dét anførte Værk :

ftssai sur la mu&ique ancienne
}
T, 2j p. 398- 405 5 *

scc Udg. S.79«

‘) Loglur liggr i eyum d.e.Lopt ligger ude paa Øer,

hiir lunda bein, gnaver Maagetæer,

Sæmundur cr å hei&um Sæmund hist paa Heden

etr herin ein . næres kun af Hær.
Qamle Annaler indeholde ogsaa denne Vise, med en lidet afvi-

gende Modulation

:

Loptur er i eyunum ok bltr lundakein,

Sæmundur å hei&unum etr herin ein .

I
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Art fra Aaret 1200 ommeldes II, 17 o. f. Paa den Tid fik

nogle bestandige Tilnavne af deres Hengivenhed til Dands

eller Dandsesange, f. Ex. den i Sturlunga omtalte Dandse-

Berg, Dansa-Bcrgr. Henved Aaret 1110 havde vel Biskop

Jon Øgmundsdn forbudet al Dands tilligemed de til den

horende gamle Viser; den vedblev vel, mest, som det sy-

nes, ledsaget af nye Sangfe
,
men forbudes dog især de Geist-

lige, thi henved 1250 afsatte Biskop Henrik af Holum en

Præst, som havde dandset udmærket godt ved et Gilde i

Vidvig 1
. Dette Slags Dands vedvarede paa Island lige til

det 18de Aarhundredes Midte, efter hvad vi senere komme
til at bemærke. Efter Reformationen sogte aandelige Dig-

tere af Præstestanden at give Dandsesangene, da
,

ligesom

tildeels fordum, kaldte vikivaki, et christeligt Anstrog, hvil-

ket nogle saadanne paa Færderne endnu have; selv Drikke-

viser for Mindebægere o. s. v. udarbeidedes da paa samme
Maade. Som bekjendt svare de sydlige Europæeres Balla-

der, i deres Form ogAersemaal, til de nordiske Kæmpeviser

og Islands nyerefomkvædi. Den dem tillagte Benævnelse

viser meget tydelig deres rette Bestemmelse,' da den maa

udledes af Middelalderens Latinske, endnu Italienske ballarej

balare, dandse, Fransk baller
,
Græsk (3ciXfoCé7v

9
deraf bal-

latioj Dands, vel ogsaa Dandsesang, hvoraf det italienske

ballata> Dands, Dandsesang, Fransk ballade, Engelsk bal-

lad. Fra Middelalderens Latinsk-Barbariske ballus kom-

mer det Franske bal

,

Engelske ball, som ogsaa nu i de

nordiske Sprog er blevet et almindeligt Ord. Til de oven-

meldte saakaldte ballationes bleve netop Sange, cantica

,

af-

Dette bemærkes med Hensyn til JevnfOrelse af gamle danske og

brittiske Visers Indretning, som svarer til begge Variationer.

*) Da de katliolske Geistlige paa mange Steder i andre Lande .

ikke saae sig i Stand til at afskaffe Dandsen, forenede de den til-

deels med religiose Ceremonier, hvorved de deels ^elv dandsede,

deels tillode andre at dandse i Kirker og paa Kirkegaardc. Sce

Radens Historiske Afhandl. I, 224. Smaae Afhandl. I, 319.
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sjungnc, ligesaavel som til Nordboernes Dandse, — men

begge forenede Arter af Forlystelser bleve forbudne de

Franske og Tydske af Keiser Ludvig den Fromme (See 6a-

pitularia Franc . Lib. VIj c. 195), fordi de vare Levninger

af Hedningernes Skikke, quia Jiæc de consuetudine pagano-

rum remanserunt. De nævnes ellers Hedningernes Dandse

og Sange, ballationcs et cantica gentilium

,

i den hellige Eli-

gius’s Levnet, fra det 7de Aarhundrede. Allerede i Aaret

791 ivrede Alcuin blandt Frankerne mod slige Forndielser,

da en heel Mængde af urene Aander
,

efter hans Udtryk,

fulgtes med Gdglere og Dandsere, Det Slags Forbud Fleve

tit gjentagne af Kirkeforsamlingerne
,

f. Ex. den i Cabillon

813. Efter gamle Krønikeskriveres Beretninger, meddeelte

af Muratori (’Antiqu . Ital. II, 844) pleiede Kæmpeviser (saa-

danne som de senere om Roland og Oliver, som endnu be-

synges i Island blandt andre Fortidshelte) i den tidligere

Middelalder at afsynges ved de offentlige Dandse. Vi maac

erindre, at Folk af gothisk og longobardisk Herkomst, be-

slægtede paa een Side med de nordiske Gother og Joter, og

paa den anden med Franker ogNordtydske, da vare komne til

Herredømmet i Italien. Det bliver saaledes vanskeligt at

bestemme, om Middelalderens rimede Folkeviser først ere

opkomne i Syden, eller i vort Norden, hvor den rimede

Runheiida vides at have været i Brug i Harald Haarfagers

Tider. At denne Digteart
,
som af TVharton’s History of

theEnglish poetry I, 9, 28 (nyeste Udg.) sees at have været i

Brug iEngland i det Ilte Aarhundrede, ikke kan nedstamme

fra Græker eller Romere, viser disse Folks bekjendte Pro-

sodie for godt til at kunne antage. Om den hos de nyere

Europæere har en ccltisk, gethisk eller østerlandsk Oprin-

delse, overlade vi til kyndige Granskeres fremtidige Under-

søgelser. Her have vi godtgjort dens lidie Ælde i Norden,

°g bemærke (med P. E. Muller l. c.), at ligesom de af den

opstaaede FornkvæSij Kæmpeviser eller Ballader, kunne an-
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sees for yngre end Taleversene og Drotkvadet, saa efter-

fulgtes de paa Island af de saakaldte Rimur og andre kun-

stig rimede Kvad, ligesom dette sidste og er blevet Tilfæl-

det i samtlige europæiske Lande. Vi slutte disse Efterret-

ninger om vor Oldtids Hditids- og Dandsesange med andre

lignende om enkelte Folkeslag, som endnu beholde den

fjærneste Oldtids Skikke. Afghanerne (et stort Folk i

Bjergstrækningerne nordenfor Indien, sandsynligvis i Nær-

heden af den gothiske Folkestammes ældste Hjemstavn)

have mange tildeels meget gamle Sange, som angaae Kjær-

lighed, utallige Ballader over deres Stammes Krigere og

enkelte Anforeres Bedrifter, Mindesange over afdodeHbv-

dinger o. s. v. De afsynges til et Instrument ,
som ligner

Lutli eller Gitar, to Arter af Giger og en vis Art af Hobo,

maaskee de som vore Forfædre kaldte Harpe, Gige og

Lure. De synges og spilles til Kredsdandsene, af visse

Forsangere, saaledes at de Dandsende stundum istemme

Choret, ligesom fordum i vort Norden og endnu paa Fær-

derne. (Elphinstone L c. I, 369 o. ft
1
). Nordamerikas saa-

kaldte Indianere afsynge stedse i deres Gilder ældgamle San-

ge, som tildeels indeholde mange nu for de fleste uforstaae-

lige Udtryk
,

handlende om Oldtidens Kæmper og deres

egne Forfædres store Bedrifter
;

tillige dandse de yngre til

O Afghanerne have og deres Sagn-Fortællere som omtales saa-

ledes af samme Forfatter (l, c.): de cre som oftest gamle Mænd;
i Gjæstebude fremsige de, efter Maaltidet, deres Fortællinger, som
handle om Konger og Hovdinger, Aander og Feer, men især om
Elskov og Krig, Sange og Vers indblandes ofte i dem. — Alde-

les ligesom i det gamle Norden ! Selv dereS Slægtregistre, i hvilke

de cre meget bevandrede, ere fuldkommen indrettede paa samme
Maade, som de, der læses i Landnaraa og andre Sagaer. Elphin-

stone spurgte engang en Afghaner om Staden Tuk, hans Stam-

mes Hovedstad, hvorpaa han strax svarede: dens Hovding er

Sarvar, Son af Kuttal Chan, Son af Selim Chan o. s. v. lige op

til del 9de Led, i Dscheangirs Tider (l, c. I, 393 o. fl.).
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visse Sange og Omkvæd; de ældre og fornemme dandse

vel ikke, men synge med adskillige, dog mindre voldsomme

Legemsbevægelser; disse Kvad liandie tildeels om deres

Guder og Helte, men tillige og, som Hædersdigte, om de

Ypperste blandt de tilstedeværende, som menes at fortjene

sligt. End andre ere af komisk og satirisk Indhold
,

til-

deels stilede mod visse Personer, som dog ikke pleie at

tage denne Spdg fortrydelig op (see Kutschers Amerika

I, 278-285). At selv de grønlandske Eskimoers Hoitids-

og Dandsesange ere af et lignende Indhold
,

faae vi i det

følgende Anledning til at oplyse. Saaledes bekræftes det

vel næsten overalt, hvad Walter Scott har bemærket med

Hensyn til de skotske Ballader
:
.^Sanggudinden

,
hvis Ud-

gydelser kun forlyste en meget ringe Deel af en dannet Na-

tion, foredrager, i begeistrede Sange
,

de udannede Folks

Historie, Love, ja selv deres Religion. Hvor Pen og Presse

mangle, indprenter Digtningernes Tonestrøm Efterslæg-

tens Hukommelse deres Forfædres Daad og Tanker. Vers

staae i en meget naturlig Forbindelse med Musik
,

og hos

et raat Folk skeer kun sjelden noget Brud paa denne For-

ening. Derved erindres Kvadene:

frembrusende i Harmoniens Strøm,

desto lettere af den Fremsigende, og virke tillige med et

des stærkere Indtryk paa Tilhorerne. Saaledes gives der

ncPPe et Folk, som er saa dyrisk raat, at det ikke lytter

med Henrykkelse til dets Skjaldes Sange, som skildre dets

Forfædres Stordaad, fremstille dets Love og Sædelære,

samt forkynde dets Guders Priis 1 .” Alt dette passer saare

ndie paa Oldtidens Skandinaver, og G. L. Baden har saale-

des fuldkommen ret i disse sine indholdsrige, og som vi

baabe her af os med nye Grunde udforligen beviste Ord:

»»Overalt maae vi, som flere Nationer, suge vor gamle Hi-

storie i Oldtidens Sange." (Histor. Afhandl. I, 314).

*) Minstrelsy of tlie Scottish border. Vol, /. Introduct. p.CXIl t
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Efter det ovenanførte tvivle vi ikte paa
,

at en stor

Deel af Islands egne endnu bevarede Sagaer er sammensat af

hine ægte Oldtidsdigte, d. e. ældre end Aaret 1200 efter vor

Tidsregning, paa en aldeles rhapsodisk Maade 1

,
og det saa-

ledes at man endnu kan udpege eller gjengive hele Stro-

plier og skrevne Sider af Original-Kvadene. Vi ere da fuld-

kommen enige med en hoilærd Forfatter, som allerede for

benved et halvt Hundrede Aar siden nedskrev dette mærkvær-

dige Udsagn om de oldnordiske, paa Island bevarede eller for-

fattede Kvad: JDisse Alderdommens Levninger have, for

(forend) Skrivekunsten bos os tog Borgerskab, fra Slægt til

Slægt igjennem en lang Række af Aarhundreder forplantet

sig og frelst fra Forglemmelse adskillige mærkværdige Ting

og Tildragelser, hvis Beretninger ere at ansee for mere

*) I ethvert af Landets forskjellige Bygdelag f, Ex«, Borgefjor-

den, Thorsnæs-Thingsogn , Laxaadalen, Vatnsdalen, Svarfadar-

dalen o, s. v., have vel de været mest udbredte, der handlede om
dets egne Helte eller Høvdinger, saavelsom disses berømte For-

fædre i Danmark, Norge eller Sverrig, deels affattede i hine Høv-
dingers, decls i deres mægtige eller meget formaaende Efterkom-

meres Levetid-, andre have været bestemte til at udbrede Bygdens

eller dens Indvaaneres Roes ved at forherlige dens ypperste INIænds

Eftermæle. End andre opkom i Landets forsk jellige Dele, hvor
een eller anden bekjendt flygtig eller omvandrende Kæmpe, f. Ex.
Gretter

, Ilord o. il., havde efterladt mindeværdige Spor af deres

Daad eller Udaad, og disse Sange,
1

understøttede af Sagn og Fic-

tioner, fik villig Indpas overalt i hele Landet. Det samme kunde
vel overhoved siges om de Sange, ligesaavel som om de af dem
sammensatte prosaiske Sagaer, som ved Stoffets eller Bearbeidel-

sens Fortrinlighed tiltrak sig Tilhorernes spændfe Opmærksom-
hed og inderlige Deeltagelse. Enkelte enten aldeles historiske

Begivenheder (som Soslaget paaFloe 1244, besjunget aflngcmund
Geirmundsbn o. fl.) , eller andre

, som nu falde i det utrolige,

men som fordum ved Indbildningens Bedrag fandt Tiltro hos

Fleerheden, f.Ex. de saakaldteFrodaa- Undre, i Aaret 1000, blevc

besjungne i Folkeviser, og disses Parapliraser tilfoiedes senere

Bygdelagencs Sagaer
,
som Fortællingen om dem til Eyrbyggja*

Z
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visse, og troværdige, end hvad som andro mundtlige Over-

levereiser sige os om hine fjærnc og morke Tider. Vor
nordiske Historie er uddragen af disse Digte, som, da den

hlev skreven, var i Behold og lumdes uden ad i langt storre

Mængde end det, som nu haves tilbage deraf/' (JohnOlaf-

sen : Nordens gamle Digtekunst S. 9).

Ligesom det her antydes, gav vistnok vor Bogstavskrifts

Indfdrelse det forste Stod til de gamle Kvads Undergang i

deres oprindelige Skikkelse. De, som forst oplærtes i den,

vare næsten alle bestemte til den geistlige Stand, som skulde

rodfæste, vedligeholde og udbrede den nye Troeslære, til

hvis Hovedformaal det horte at udrydde alle Hedendom-

mens Levninger, hvortil man og regnede dens Oldtidskvad.

Dette bevidner Historien især om den forste Biskop tilHo-

lum, Jon Øgmundsdn, som siden for sin store heri udviste

Iver blev dyrket som en Helgen. Han forbod paa det al-

vorligste Dands, Legestuer, som dog ikke fuldkommen kunde

afskaffes, de Sange, som Mandfolk og Fruentimmer mest

ved saadanne Ledigheder pleiede vexelviis at synge til hin-

anden og deslige l
. Han gik endog saavidt at.de fleste afUge-

*) Mange lignende Forbud udgaves af Paven, Kirkeforsamlin-

gerne, Biskopperne o. s. v4 for Frankerig, Storbritannien, Tydsk-

land og flere Lande mod Almuens Forlystelser, Skikke, Lege,

Sagn, Sange og deslige, som antoges for at være af hedensk Art el-

ler Oprindelse. Det fortjener dog at bemærkes, at de to forst-

nævnte Folks Skalde i de forste christne Tider, i det de mær-
kede al de hedenske Heltcdigte, som allerede foragtedes og vel

endog forfulgtes af Keiser Ludvig den Fromme
,
Carl den Sto-

res Son, gik efterhaanden af Brug, gave sig til at afFatte bibelsk-

historiske Digte i Forfædrenes Sprog og Versemaal. Hertil hore

Cædmons og Otfrids berbmte angelsaxiske og tydske Paraphra-
ser af den bibelske Historie m. m. I den christne Middelalder

begyndte ellers overhoved de Geistlige selv at affatte nye hi-

storiske Digte deels paa Latin
,
decls i Modersmaalet, hvoraf de

meget almindelige Rimkrbniker næsten allevegne fremkom, og
disse indbefattedc tilsidst, hver for sig, hele Landes systematiske Hi-
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dagenes gamle Navne
,
som dog endnu bruges i det dv-

rige Norden, bleve ved en Lov afskaffede paa Island, og

andre, endnu brugte, satte isteden for dem, fordi de æl-

dre erindrede om de ypperste hedenske Guddommes Navne.

I hine fædrelandske Digtningers Sted paalagdes det baade

Mænd og Kvinder at lære latinske eller andre for dem

lidt forstaaelige Psalmer, Bdnner, Troesbekjendelser og

Formularer, som daglig maatte fremsiges adskillige Gange

o. s. v. Denne Biskop forestod sit indflydelsesrige Em-
bede fra Aaret 1107 til 112 1. Da saaledes Oldtidskva-

dene vare bandlyste og forhadte blandt Fleerheden af de

Geistlige 1

,
kan man ikke undres over at Islands forste

Skribenter, som borte til denne Stand
,
forsomte at fore

dem i Pennen, men derimod benyttede dem efterhaanden til hi-

storiskeArbeider, samt uden Tvivl tildeels til næsten fuldstæn-

dige prosaiske Omskrivninger 2
, hvorved de fik Ledighed til at

storie, tildcels som Paraphraser af prosaisk affattede Kroniker.

I nyere Tider har man paa Island affattet saakaldte Ti&avlsur,

Tidsvers, hvoraf enhver Sang omhandler Landets Historie ' i

et vist nylig forlobent Aar.

*) Herfra var den beromte Sæmund Frode, som samlede og

optegnedc Eddasangene, en sjelden og hæderlig Undtagelse. I

Udlandene gik det i de Tider til paa en lignende Maade. Der

gik Klcrkene endog videre, i det de ansaae det for syndigt at

optegne noget om deres eller de af dem omvendte Folks heden-

ske Forfædres Bedrifter, hvorom mange af deres Yttringcr vidne #

Sæmund efterlignede ogsaa de nordiske Oldtidsdigte i nye Kvad,

hvoraf vi endnu have Solens Sang, og det samme have vistnok

flere islandske Geistlige gjort, endog ved at affatte nye Fortæl-

lingsvers (soguljod) hvorpaa Exempler ville forekomme og ud-

vikles i det folgende. _ .

2
)

Slige næsten fuldstændige Saga-Omskrivninger haves dog af

Sagn-Kvad eller Talevers, forfattede i Nordens christne Middelal-

der. Vor heromhandlcde Saga tilhorer baade Hedendom og

Christendom, men et tydeligt Excmpel paa denne Bemærkning

haves nu udgivet i Sagaen om den norske Prætendent Sigurd
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bortkaste al den hedenske Surdei
,
som de ansaae for ska-

delig, af deres egen fornyede Fremstilling, samt underli-

den til egne Interpolationer, som de antoge at være gavn-

lige for Christendommens Sag blandt Almuen; ogsaa for-

fattede de lignende
,
men christelig dannede, nye Kvad og

Sagaer eller Legender til Almuens Opbyggelse. Her kunne

vi ikke udforlig behandle denne Gjenstand, men henpege

blot paa en parallel Begivenhed i meget nyere Tider, som

p^a Island, saa at sige, har udryddet en yngre Art af For- -

tidsdigte, de der nu saakaldte FonikvæSi (gamle Viser, jvf.

ovenfor S. 324)— De bestode tildeels af de heromhandlede

Tålevers, men dog for storste Delen af andre, som i de-

res Indretning ganske svarede til Britternes og de nyere Tyd-

skeres Ballader, Skandinavernes saakaldte Kæmpeviser (see

ovenfor, S. 330); den sidstommeldte Art kom i Brug paa

Island benved Aaret 1200, om ikke for, og vides da især

at have været brugt til Pands, ligesom det endnu er Til-

fældet paa Færderne, og hvilket vi ligeledes af mange

slige danske og svenske Visers Omkvæd og Udtryk see at

have været deres egentlige Bestemmelse. Mange Hundrede

af dem erindredes og bleve saaledes paa Island sungne, lige til

henimod Midten af det 18de Aarhundrede, da Geistlighe-

den, under Christian den 6tes Regjering, udvirkede et Kon-

geligt Forbud (i Forordningen af 27 Mai 1746 §. 18),

Slenabedegn (i Fornmanna-Sogur 7de Bind, Kh, 1832 » S. 326-

•

354) som mest sees at være (med Undtagelse af enkelte andre

Vers) bygget paa ct langt Kvad, forfattet omtrent 1139 af den

bekjendte islandske Skald Ivar Jngemnndsbn, kaldet (efter Ileims-

kringla, som og meddeler enkelte Stropher deraf) Sigurdar bålkr
t I

(Stykket eller Kvad -Afdelingen om Sigurd). Det secs at have

været af samme, men maaskec noget kunstmæssigere og 'dunkiere

Art, end de Kvad hvoraf Erik Kodes og Thorfinn Karlsefnes

Sagaer ere uddragne. Mange Episoder i selve Heimskringla erc

vistnok oprundne fra fortællende Kvad.

Grdnlands historiske Mindesmærker, t Bind.
(
22

)
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mod Dands og offentlige Legestuer, gléSir 1
, som forhen

paa visse Tider vare brugelige. Ligeledes forbudes det over-

hoved strængelig at læse eller synge de som fabelagtige

og forargelige betegnede Fortællinger og Sange, der

forhen pleiede at foredrages ved slige og andre Ledighe-

der, o. s. v. Hine Folke-Forlystelser ophorte da ganske,

og med dem forsvandt de fleste af de til dem horende

gamle Kvad, som indtil den Tid pleiede at opskrives, men

siden ikke. Ved de paa samme Tid indforte aarlige Huus-

besogelser af Præsterne
,
sogte de trolig paa alle Maader

at fuldbyrde hint Forbud, og det er lykkets dem ret

godt, d^ de faa Levninger af slige Viser nu ere yderst

sjeldne at overkomme skrevne, thi neppe een af dem ha-

ves fuldstændig paa Tryk, da Pressen
,

ligetil 1773, kun

var i Geistligliedens Hænder, og tillige ere de næsten gan-

ske udryddede af Almuens Hukommelse. Endog Sagaerne,

hvilke slige Biskopper som Brynjul f Svendsen, Thorlak

Skulesen og Thord Thorlacius dog længe for havde sdgt

at redde fra Undergang, var af hine noget bigotte Klerke

tiltænkt den samme Skjebne, da ogsaa deres Læsning blev

slrængelig forbudet, men dette Forbud blev dog, til al

Lykke, uden synderlig Virkning, og horn efter faa Aars

Forlob aldeles ud af Kraft. Dands og Legestuer, efter

den gamle Maade med de dertil horende Sange, vare der-

imod og bleve fremdeles fuldkommen afskaffede i hele

Landet. Har ikke engang den nu paa Island for alle til-

gængelige Bogstavskrift i vore Dage, selv forenet med Bog-

trykkerkunstens hdieste Flor, kunnet redde en heel Hoved-

art af Fortidsviser (fornkvæSi) fra en næsten almindelig

Undergang, fordi den rammedes af Geistligliedens og Øv-

rigliedens Forbud — saa kunne vi ikke forundre os over,

') St*e om dem Olafsens og Povelsens Reise gjennem Island L

35i-52 samt M. Steplienscns:; Island idet iRde AarlmndmU* S.

230-31, jvf. Arngrim Johnsen /. c.
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at en lignende og end strængerc Fremgangsmaade, i den

morlie Middelalder, har hunnet udrette det samme mod en

anden (soguljoS), især da dens Levninger, igjennem 7 til S

Aarhundreder, efterhaanden liunne være forsvundne, for-

saavidt de, som sagt, ildie, i en anden Skikkelse, ere hiev-

ne bevarede for os i Sagaerne 1
.

De Sagaer, der endnu kunne vises at være grundede

paa saadanne Kvad, der enten vare ganske eller næsten

samtidige med de Personer og Begivenheder, som de om-

handle, maae efter vor Mening, ansees for meget trovær-

dige. Sagakvadenes Forfattere have, naar de bearbeidcde

et saadant Stof, mere lagt an paa Fortællingens Sand-

færdighed og noiagtige Fremstilling, end paa et blom-

strende og digterisk Foredrag, der mere fremskinner i

dem, som besynge Oldtidens Guder og Helte. Dog have

disse, saaledes som vi have dem i den ældre Edda, tjent

til Forbilleder for de nyere Kvad, baade med Hensyn

til Yersemaalet og til den dialogiske eller dramatiske Frem-

stillingsmaade 2
. Denne er tillige i de sidstmeldte. tit ble-

*) Et sjeldent Exempel paa et ældgammelt paraphrastisk Ud-
drag i de heromhandlede Talevcrs, fra det 12te Aarbundrede, aT

en allerede skreven Saga er det Kvad som John Erichsen 1787

udgav (som det sidsle af sine Arbejder) under Titel af t<John

Eoptstins Encomiast,” som saaledes tildeels, omtrent 1185, har

bearbejdet Sæmund Frodes norske. Kongesagaer, mest med Hen-
0 #

syn til Antallet af hver Konges Regjcringsaar. Derimod har den.

islandske Literatur, fra det 14de Aarbundrede af, en uhyreMængde
al poetiske Paraphraser Over do skrevne, saavel historiske som

romantiske Sagaer at opvise, under Navn a ['Rimur, Eet af de

ældste af disse historist-poetiske Værker, som vedkommer Gron-
land, kornme vi til at meddele i det ffilgende. Nogle al de fær-

oiske Kæmpeviser synes og at hore til denne Art af Paraphraser.

) See herom Finn Magnusens Fordanskning- al den ældre

Edda II, 193^ Ul, hvor saadanne hedenske Forlystelsers

(~~-7
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ven grundet paa historisk Sandhed, i det de virkelig \
j

holdte Samtalet', saaledessom de kom til Sagaskaldens Kund-

skab, kun ere hievne lempede efter Bogstavrimene og Ta-

leversenes hertil meget skikkede frie og afvexlende Form.

Kvadenes Paraphraster
,

de tit meget sildigere levende

Sagaskrivere, maatte det da falde let at gjengive Samta-

lerne deres oprindelige Skikkelse — men de have i det

heromhandlede Tilfælde ingenlunde, hvilket og i visse

Maader maatte synes at kunne skade Beretningernes Tro-

værdighed, selv sammensat eller opdigtet lange Samtaler

mellem historiske Personer, som vare dode for flere Aar-

hundreder siden
,
men kun uddraget dem, tilligemed Sag-

Oindannelse til de nyere festlige Almueleges halvdramatiske Fo-
restillinger (ved Maigilder

, Julestuer o. s. v.) bemærkes. Lig-

nende fandt Sted paa Island ved desaakaldte Glæder, indtil de

ved Forbud bleve hævede (sce ovenfor.S. 337). Der var det og,

i Hedenold, ikke usædvanligt, at Mænd, som havde gjort sig be-

kjendt ved een eller anden navnkundig Trætte o.desl., forestillcdes

af andre ved et Slags dramatisk Sammenspil, f.E. Rut og Mord i

Reikedalcn (see Njalas 8de Cap.). Det saakaldte Sirputhing be-
)

stod og vistnok i en $aadan Efterligning af Øvrighedspersoners

og andre anseete Mænds Færd paa Thinget o. s. v. — I Udlandet

omdroge i den tidligere Middelalder hele Selskaber af Sangere,

som tillige vare et Slags Skuespillere eller Gdglere; de opfdrtc

Skuespil, spillede paa Harper, Giger, Fidler o. s. v., sang gamle

og nye Kvad og foreviste Taskensoillerkunster m. m« De kal-

des i den T ids latinske Kroniker mimi , histriones
,

tornatore$
y

circulatores, joculatores m. m., hvilket Navn vort Oldsprog til-

deels udtrykker ved leikarar og kuklaror (Spillemænd, Gdglere).

Den sidste Benævnelse brugtes senere for Troldmænd eller Hexc-
mestere. Allerede Kong Iluglcik i Svcrrig, som menes at have
regjeret sidst i det 3die Aarhundrede, siges i Ynglinga-Sagas 25de
Capitel, at have holdt ved sit Hof alskens Gdglere og Spillemænd,

(paa Harper, Giger pg Fidler)
, tilligemed Troldmænd og alle-

haande tryllekyndige Folk. I det 9de, iode og fdrst i det ilte

Aarhundrede holdtes slige Spillemænd ved de norske og svenske

Hoffer.
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*

0

nene om redkommende Personer og Handlinger, af de

fortællende Sagakvad, der enten, som sagt, vare omtrent

samtidige
,
eller og noget nyere

,
enten efter gængse men

gamle, i Oldtiden oprundne Folkesagn
,
eller efter ældre,

mere eller mindre troværdige Viser. At udfinde saadanne

Kildesanges eller Fortællingers for^kjellige Ægthed og

Alder, er vist ikke let, men maa dog vel, i mange Til-

fælde, ansees for mueligt. Saaledes forklare vi os Ho-

vedaarsagerne til den store dramatiske Interesse, som de

fleste gode Sagaer tilbyde 1
. Sagaernes hyppige nyere

1

) Det maa Saaledes, som oftest, mere anvendes paa den op-

rindelige Sagaskald, end paa den ham paraphraserende Saga-

skriver, hvad P. E. Muller saa skjdnt bemærker (l, c. S. 21)

ul de Heste Sagaer hersker den dialogiske Form, og jo ældre de

cre, desto mere fremtrædende. Denne Former og den naturlig-

ste
;

ogsaa vore Almucsmænd pleie uvilkaarligen at dialogisere

deres Beretninger. Fortællingen bekom derved en poetisk Farve,

thi man fortalte ci allcne de Samtaler der vare bievne lorte af

flere, men ogsaa dem, som man af Begivenhederne kunne slutte

\ sig til at de handlende Personer indbyrdes maatte have holdt.

Da Udtrykket endnu var simpelt, Dannelsen temmelig eens, og

, Charaktercrne kraftig udtalte sig i en bestemt Form, bleve vel

disse selvudtænkte Dialoger i det Hele sandsynlige. Men jo mere

den Fortællende vidste at anskueli ggjdre sig de handlende Per-

soner, jo bedre han forstod at træffe deres Tone, jo livligere blev

°gsaa Fortællingen, jo liniere Interesse kunde den vække* Hvor

meget fortælles og hvor Fortællinger gjerne hores, vil og Talen-

tet til at fortælle godt udvikles hos den Enkelte* Bedst maatte

Skjalden, der var vant til at mindes de gamle Sagn, og hvis Ind-

bildningskraft var levende
,
kunne gribe den dramatiske h orm,

( °g nu blev Fortællingen, uanseet dens politiske Interesse, for sin

eSen Skyld morende*0 Paa nogle Sagaers Affattelsesmaade pas-

ser vel denne Skildring formodentlig fuldkommen ,
men andre,

°S maaskee især de ældste, kan man vel, efter deres af os ovenfor

antagne Tilblivelsesmaade, tillægge en langt stdrre Grad af bog-

stavelig Sandfærdighed, end man hidindtil har været tilbdielig til

al antage. Til disse regne vi især Thorfinn Karlsclncs Saga,

i
•

,
'

‘

» v 1 . •
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Omskrivning til islandske Kvad, de saakaldte Rimurj er (og

det allermindst i det 18de Aarhundredcs forkunstlede For-

mer med de dertil horende sdgtc og dunkle Udtryk), ulige

mindre skikket til en naturlig eller historisk tro Frem-

stilling af Taler eller Tildragelser end de med rette saa-

kaldte Talevers
,

sdguljoS

,

som udgjdre Sagaernes ældste

og stærkeste Grundvold.

Vore Læsere undskylde gunstigst denne Afvigelse Ira

llovedæmnet, som vi ansaae for nudvendig til, Oplysning

al' Erik Rodes og Tliorllnn Karlsefnes Sagaers oprindelige

Beskaffenhed, i det tillige en saadan Undersdgclsc, saa-

vidt vi vide
,

aldrig er blevet foretaget ved nogen Saga,

som omhandler Islænderes eller Grdnlænderes Begivenhe-

der og Bedrifter 1
. Vi tillægge endnu dtn vor Mening:

hvilken vi i denne Henseende tilligemed de til Erik den Rodes

Saga henregnede Fragmenter, ogsaa hidindtil have lært noiest at

kjende, Jvf. ovenfor S. 301, 334 Anmærkningerne.
J

) Vi haabe og at denne vor Fremstilling af Oldtidskvadenes

Forvandling til Sagaer ved prosaisk Omskrivning især bliver ind-

lysende for danske Læsere, som kjendc Saxo’s Fremgangsmaade
ved hans Affattelse af Danmarks ældre Historie, hvortil ban i sin

Fortale siger at lian bar benyttet gamle Vers, aniiquo carmina,
og Islændernes historiske Skatte, thesauros historicos

,
sorn da,

efter Tlicodoriks S. 318 ovenanførte Vidnesbyrd, mest bestode af

Oldtidens lorlællende Kvad. Saaledes ogsaa Petersen: uhos Saxo
linde vi ikke blot Brudstykker af Sange, men mange andre bos

ham forekommende Fortællinger have aabenbar havt deres forste

Grundlag i saadanne, der endnu tildéels kunne gjenkjendes i

Fortællinger” (Nordisk Tidsskrift for Oldkynd. 1,60, jvf. 79-81)-

Mueligerchaade Saxos Beretninger og den islandske Saga om Rolf
Krakc (see Forncildar - Sogur 1 D. med tilhorende Overs.) ud-
dragne af de samme Oldtidskvad, thi vi finde nu at saauannc maae
have ligget til Grund for en stor Deel af denne Saga. Hvorledes

saadanne Oldlidskvad
, dog forsi i den senere Middelalder, for-

vandlede til Kæmpeviser eller Ballader, endelig i vore Dage til-

decis have undergaael den selvsamme Forvandling, viser Lyrig-

hyes Udgave af de heroiske Sange om Nillunger
, Gjukunger o. s.
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at det Kvad i Erilt den Rodes Saga, som har handlet

om Thorstein Eriksdns Dod og Spaadomme, samt det om
hans Soster Freydis og hendes næsten utrolige Udaad, sy-

nes at være yngre end de ovrige Kvad i denne og Thor-

ftnn Karlsefnes Sagaer, eller i det mindste saaledes inter-

polerede, at Spaadommene om Gudrids ogFreydis's meget

forskellige Afkom (S. 236-37, 254-55) ere meget senere

tilsatte.

Def staaer endnu tilbage at angive de Haandskrifter

som af os ere bievne benyttede til nærværende Udgave

af Thorfinn Karlsefnes Saga. De maae, som ovenmeldt,

inddeles i to Classer, efter forskjellige Hoved -Recen-

sioner eller Paraphraser fra de ældste, for Sagaen til

Grund liggende, Kvad.

A. Til den forste Classe hore:

1) Den til Grund for nærværende Udgave lagte Perga-

jnents-BogNr. 544 iAaf den Arnæmagnæanske Haandskrift-

samling ved Kjobenhavns Universitets-Bibliothek. Denne

Codex benævnes her A.
' Det er en fortræffelig Membran,

efter alle Mærker fra Begyndelsen af det 14de Aarliun-

drede, eller endog fra Slutningen af det 13de. I den

findes desuden en Deel andre oldnordiske storre eller

mindre Stykker, hvoraf folgende allerede ere udgivne : a)

En særegen fra de ovrige bekjendte afvigende Recension

af Eddadigtet Folu-spd ,
Valas Spaadom

,
indfort i den

store kjobenhavnske Udgave af den ældre Edda 3 Deel,

S. 191-208. b) et stort og mærkeligt Brudstykke af Sa-

gaen om Heidrek og Hervor (omhandlet ovenfor S. 314 o. f.)

aftrykt i Forticildar Sopur Norftvlojidi

i

1 B. S. 513 - 533.

c) Fortælling om Ragnar Lodbroks Sdnner
,
sammesteds

S. 353-60. d) et Brudstykke om Oplændingernes Konger

v., udkommen i Kbhavn 1822 *
paa den allerlydeligste Maadc.

Andre hidtil ikke udgivne vise det samme.
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sammesteds 2 B. S. 101-10(3. e) Sagaen om Kong Harald

Haarfagers Sital de, aftrykt i Fornmannci -Sogiir, 3de B. S.

85-88. f) Geographiske Optegnelser, benyttede ved Wer-
laulls Udgave af Symbolæ ad Geographiam medii ævi (1821,

4). Folgende af dem ere derimod endnu ikke udgivne: g)
Trojomanna-Saga, en nordisk Bearbeid'else, fra Middelalde-

ren, af den trojanske Krigs Historie
,

h) Brcta-Sogur

,

de

ældste hrittiske Kongers Historie, i) Merllnus-spd.

,

den be-

romte brittiske Skald Merlins Spaadomme; begge de sidste

Skrifter.ere oversatte jiaa Islandsk i Middelalderen, k) et

Fragment af Hernings-])åttr

,

1) et andet— for nærværende

Værk meget vigtigt, kvilket vi herefter komme til at be-

nytte— afFostbræSra-Sagaj m) adskilligeBlandinger af thco-

1ogisk, komputistisk, mathematisk og physisk, tildeels mær-
keligt, Indhold. I denne Oldbog sees mange forskjellige

Hænder, men især i vor Saga tvende, dog begge fra samme
Tid. Den ene, hvormed den stdrste Deel er skreven

,
er

mindre skjdn, og maaskee en ældre Mands; den anden er

smukkere og har fastere Træk, saa at den lader til at være
en yngres. Paa mange Sider har Skriften, som det synes

allerede for flere Aarhundreder siden været meget afblc-

get, paa enkelte ganske udslettet, og den er derfor tildeels

bleven opfrisket ved senere Overskrivning. At dette for-

holder sig saa, derpaa ere der tydelige Mærker, saavel paa
andre Steder al* de (Ivrige Skrifter der indeholdes i Bogen,
som ogsaa i denne Saga, f. Ex. i Slutningen af 1ste Capitel

:

Hann diti pd konu er hét .... Her staacr Pladsen aaben for

Navnet, som forlængst har været Saa udslidt og dunkelt,

at Overskriveren i sin Tid ikke har kunnet læse det, og ei

heller lader det sig nu paa nogen Maade læse. Noget lignende

sees ogsaa af Fortællingen i 4de Capitel om Eriks Kidt til

Skibet, hvor den sidste Stavelse af Ordet axlar er glemt at

overskrives, og seps at være med samme Haand som findes

i Sagaens Slutning, der slet ikke er overskrevet. Sagaens

/
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*

litel fattes eller er ulæselig i Oldbogen, men er tilsat i

samme med Arne Magnussens Haand, saaledes som den her

paa sit Sted anføres. Af Særegenheder i Retskrivningen

bemærkes : at den angelsaxishe Form ea her ofte forekom-

mer for ja, som sea for sjå

;

stundum ogsaa Endelsen o for

uj som foro for foru. Endvidere skrives ifir > /irir for de

oliers brugelige yfir, fyrir, liengat for lungat . Denne hdist-

mærkelige Oldbog, der fordum har indeholdt mange for-

skjel lige Værker, er nu ingenlunde fuldstændig, hvilket al-

lerede den anførte Indholdsliste viser, og har ei heller væ-
ret det, da Arne Magnussen, som ingen Notice har efterladt

sig om den, blev densEier, thi i Cataloget beskrives den som
uden Bind samt ellers i en maadelig Forfatning. Vi ville

see af det efterfølgende, at Bjørn Johnsen 1
til Brug for

sine Grønlands Annaler har taget en paraphrastisk Afskrift

al den i samme indeholdte Thorfinn Karlsefnes Saga j samt

excerperet mere af denne Codex, hvilken han giver Navn af

Haukshok eller Haaks Bog, fordi han udtrykkelig siger at

Eaugmand Hauk Erlendson har skrevet den. Vi antage

dette Udsagn tildeels for aldeles sandfærdigt, da den selv-

samme Haand her sees paa mange Steder, som den hvor-

med en anden (ovenfor S. 36 o. f.) omhandlet Haukshok,

indeholdende Landnama og Kristni Saga, af hvilken yi og
bave Fragmenter, sees at have været skreven, i detLaug-

manden tillige selv udtrykkelig siger at han har skrevet

den

2

. Hertil kommer den allerede bemærkede Omstæn-
dighed, at hans og lians Kones Slægtregistre fortsættelses-

*) Sec om ham her ovenfor S. 79 o. f. Hans Afskrift eller

Afskrifter af den nu omhandlede Saga komme vi strax herefter
l *l at omlale. ** v

~) Det selvsamme bemærker Bjorn Johnsen om den heromhand-
k‘de Codex med disse Ord : Ilauhs ættartala logmanns\ er hob*
ltla $egist si:rifat hafa — ligesom han og har indskudt i det sid—

s,< ‘ Capitél af Thorfinn Karlsefnes Saga (til Ordene :

‘ 27o&ur Ilerra
1Joules logmanns): ok se/n pessa Ilaukshok hejir skrifat*
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viis ere indforte i begge Codices, og at tillige Skriftens Be-

skaffenhed viser, at den er fra Hauks Tidsalder. At disse

tvende Hauksbdger, nu i forskjellig'e Fragmenter tilhdrende

den Magnæanske Samling, oprindelig have været indbundne

i eet Bind, troe vi ikke, da Formatet, skjdnt begge ere i 4to,

er noget forskjelligt; dog er det mueligt at de begge have

været forenede i et Volumen i Bjdrn Johnsens Tid. I al

Fald er det vist at den Hauksbok
,
som- han har udskrevet

og ellers benyttet, har indeholdt: 1) Thorlinn Karlscfnes

Saga, 2) FustbræSra-Saga

,

ogsaa handlende om Gronland,

3) Trojnmanna-Saga j 4) Breta-Sogar, 5) Mcrlinus- spu —
og alle disse findes nu virkelig i den af os her omhand-

lede Codex. 6) Landnama
,

efter Hauks Bearbeidelse
, 7)

Kristni-Saga, — som nu ikke mere findes i denne Oldbog,

men vel kunne forhen have været indbundne i samme Bind,

og endelig 8) adskillige Efterretninger om Gronland, som

nu ellers ere aldeles tabte. Det er mærkeligt, at Bjdrn

Johnsen, tilligemed den lærde Arngrim og Biskop Brynjulf

Svendsen, angiver det for vist, at Gunlog Munk (see oven-

for S. 53 o. f.) har oversat Britternes Historie ogMerlins
%

Spaadomskvad paa Islandsk
,
men netoj> disse Skrifter sees

at udgjore Oldbogens ældste Dele
,

saa at hele Sider deraf

ere bievne aldeles udslettede 1

,
og derfor paa ny overskrev-

ne. Heraf bliver det klart, hvad vi ovenfor S. 38 have

gjettet, at den ArnæmagnæanskeHaandskriftsamling nu be-

sidder Levninger af tvende Volumina, som hver især ere

bievne tillagt Navn af Hauksbok

,

fordi Laugmand Hauk

Erlcndsdn selv egenhændig tildeels har skrevet dem, nemlig

(i 4) Nr. 371 og Nr. 544. Med denne Codex, som vi saale-

des have godtgjort at have hort til den af Bjdrn Johnsen

brugte Hauksbog, ere de ovrige folgende Haandskrifter

jævnforte

:

*) Jvf. Bjdrn Johnsens Klage over de islandske Membraners
' slette Tilstand •, see ovenfor vS. 86»
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2) Et Papirs Haandskrift Nr. 13 i 4 af den Kongelige

Manuscriptsamling, her benævnt C. Det nærmer sig mest

til A, og er sandsynlig en Afskrift af samme.

3) En Papirs Codex Nr. 768 i 4, her benævnt .D,

(tildeels omhandlet ovenfor S. 84 o. f.) af den Arnæmag-

næanske Samling, til hvilken og alle de herefter fdlgende

fra E til L incl. hore. Den indeholder egentlig de her-

ovenfor S. 83 o. f. omhandlede saakaldte Gronlands-Ånnaler,

sammensatte af Bjorn Johnsen fra Skardsaa. Samlingen

furer fdlgende Titel: IJér hefr Gromlunds-Annal ; cr fyrst

saga c'Sr historia jhorfnns karlsejnis pår'Sarsonar• Dog

optager den s torste Deel af denne Samling andre historiske

Excerpter og geographislte Brudstykker, men de egentlige

Gronlandske Annaler
,
som bestaae i en kortfattet Opteg-

nelse af de vigtigste historiske Begivenheder, som vedkom-

me Landets gamle Colonier
,

i chronologisk Orden
,

staae

ikke furend allersidst. Det er denne Papirsafskrift som

Torfæus har benyttet til sin Vinlandi

a

1

;
at han selv ikke

har liavt eller brugt noget Pergamentshaandskrift, sees der

af, at lian siger i sin Fortale, at Bjorn Johnsen uden Tvivl

har taget sin Afskrift af en gammel Membran (procul dubio

cx vetusta membrana). Denne Afskriver sees og paa en

Maade at have behandlet vor Saga paraphrastisk, i det han

paa adskillige Steder har tilfoiet sine Forklaringer og Me-

ninger i Parenthes, ligesom han og, efter dens 2dct Capi-

*) Denne lille, men nu sjeldne Bog , har denne fuldstændige Ti-

tel: Uistoria Vinlundiæ antiquæ seu Partis Americæ Sepientrio-

naliSj ubi nominis ratio recensetur
,
situs terræ et dierum bruma-

liunt spatio expenditur, soli fertilitas fkincolarum barbaries
,
pere-

grinorum temporarius incolatus et gesta, vicinarum terrarum no-

mineretfacies ex antiquitatibus Islandicis inlucemprodueta expo-

nuriiur
, per T/iorrpodum Torfæum, Rerum Noruegicarum Ilistorio-

graphum Regium. Tlauniæ 1705, impensis authoris . 8* Skriftet er til-

egnet Norges daværende Statholder, Gcheimeraad Frederik Gabel

til Brcgcni ved, Stiftamtmand over Aggershuus Stift og færderne.
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tel indskyder det her ovenfor (S. 172-83) meddeelte Stykke

af Landnama (2 Parts 14de Capitel). Endelig har Bjdrn

Johnsen indskudt i Sagaens sidste Capitel et af ham forfat-

tet Stykke om den bekjendte Gunldg Munk
,

af hvis Bdger
han mener at Laugmand Hank Erlendson tildeels >har sam-

menskrevet sine Værker. Af dette Haandskrift ere Capitel-

Inddelingerne ved det 9de, 10de, Ilte, 12te og 14de Capi-

tel tagne: ved de ovrige har A selv Capitelskifte.

4-6) Nr. 11j i 8, benævnt Ej som ogsaa indeholderen

Afskrift af Bjorn Johnsens Grønlandske Samlinger, om-
handlet ovenfor S. 85. Hertil kommer endnu Nr. 769, som
blandt andet indeholder en lignende Afskrift af Sagaen,

ker betegnet med p, samt en end nyere her angivet ved

T

;

see ellers om det hele Volumen herovenfor S. 84.

7) Nr. 281 i 4, benævnt Gj en Papirs -Codex med
den saakaldte settaskrift (et Slags gothiske Bogstaver), som
indeholder forskjellige Sagaer, saasoin den om Ragnar
Lodbrok, en anden om Troianerne o. fl. Dens Behandling

af Thorfinn Karlsefnes Saga, ligner meget de under 3 og
4 angivne Haandskrifters, skjdnt den ikke har de indskudte

Oplysninger, med Undtagelse af hines tillagte Udtog af

Landnama.

8) Nr, 779 i 4, benævnt H, en ikke ret gammel, men
dog god Papirs- Afskrift med cursiv Haand (fljotaskriftj .

Den har ligeledes Stykket af Landnama
, men kan dog, li-

gesom de ovenfor ommeldte
,
ansees for en middelbar Af-

skrift afA. Den haringen Capitel-0 verskrifter. Paa enkelte

Steder ere i dens Margen tilfoiede Varianter
,

tagne, som
det synes, af en nu tabt Codex. Disse ere her benævnte Hm.
B) Til den anden Classe (Recension eller Paraplirase) hore

:

9) En P^rgaments-Codex Nr. 557 i 4, benævnt B. Den
er vel ikke nær saa correct som Aj heller ikke nær saa gam-
mel, sandsynlig fra det 15de Aarhundrede. Enkelte Sæt-

ninger synes at være glemte (fra dens Original), andre
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skrevne med Unoiagtighed. Ikke desmindre er den, tillige-

med sine herefter omhandlede Sidestykker, jderst mærk-

værdig, af de ovenfor (S. 285 o. f.) udviklede Aarsager. For-

tællingens Gang er vel som oftest den samme som i A, men
dog ere Ord og Udtryk meget afvigende

,
ligesom den og

meddeler adskillige Tillæg, som tvende, fra hinanden fjær-

nede Paraphrasters forskjellige prosaiske Opfatninger af

gamle Kvads metriske og allitererede Fremstilling. Der-
for have vi ogsaa med al os muelig Ndiagtighed antegnet

de Varianter af den, som i nogen Henseende, efter vort

Skjon, kunde ansees for mærkelige.— I min, Rafns, nu li-

geledes udkommende Qvartudgave af Sagaen ere dog det

6te til det 10de Capitel, samt en Deel af 14de og 15 Capi-

til, som o venmeldt, aldeles særskilt aftrykte. Af Særegen-
heder i denne Membrans Orthographie bemærkes : at den
bruger au overalt for o, og endog undertiden hvor o er

sædvanligt, som maurg for morg, nauckuru for nokkuru, liaun

for kon eller kun, som Ordet almindeligst skrives.

10) Nr. 770b, i 4, benævnt I

,

et Papirs- Haand-
skrift med latinsk Skrift. Det er, ligesom Arne Magnu-
sen og har bemærket foran i det, meget ucorrect; dog
kan det ansces for en umiddelbar Afskrift af B.

11) Nr. 616 af den Kallske Haandskriftsamling paa
det store Kongelige Bibliothek, benævnt K, ligeledes paa
Papir med cursiv Skrift. Det nærmer sig meget til B.

12) Nr. 563b, 4, benævnt L. Denne Afskrift er

af samme Art, og er, efter en foranstaaende Notice, ret-

tet efter etExemplar i 4 medPræsten Vigfus Gudbrandsens
Haand, maaskee den forrige AT.

13) Et i Aar (1832) fra Sysselmand Sveinbjorns-
son paa Island (den lærde Oversætter af dets ældste Lov-
bog, kaldet Grågås) hertil oversendt Papirs-Haandskrift, i

4 med latinsk Skrift, benævnt M. Det er særdeles mær-
keligt, da det, af Interpunctionen og liere indvortes Kri-
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terier at domme, kan antages for at være enten mid-

delbart eller umiddelbart skrevet efter en Membran,

der vel har hort til Hoved -Recensionen eller Paraphra-

sen B, men synes dog, i det det tillige i meget stemmer

overeens med K og L, at nedstamme fra et end ældre

og bedre Pergaments-Haandskrift. Det indeholder nem-

lig adskillige ikke umærkelige Tillæg og ypperlige Læse-

maader, tildeels af den Art, at de dvriges urigtige van-

skelig uden dens Hjelp kunde restitueres. Det er og skre-

vet af den bekjendte, kyndige Saga-Afskriver Odd Johnsen,

(i sin Tid den beromte Eggert Olafsens Amanuensis), paa

Borgartun i Island. Desværre har Afskriveren dog ikke

beskrevet sin Original, eller givet den mindste Underret-

ning om dens Herkomst eller Eier. I dette Haandskrift er

Sagaen inddeelt i 18 Capitler.

14. En Afskrift (N), taget af den lærde, altfor tidlig ved

Ddden bortkaldte Mag. Sven Hylander
,
Adjunct ved Lunds

Universitet, fra et Papirs-Haandskrift i Stockholm
,
som i

Hovedsagen sees at stemme med Recensionen B> og tildeels

med vor L , M, men dog at kunne regnes til de siettere af

denne Art. Hylander havde i Sinde at udgive Thorfinn

Karlsefnes Saga, og havde derfor samlet Varianter af ad-

skillige Haandskrifter
,
hvilke vi ikke kunne nærmere be-

tegne
,
men som sandsynlig dog for det meste maae soges

blandt de af os brugte Arnæmagnæanske. Kun faa mærk-

værdige Læsemaader
,
som vare os ubekjendte

,
have vi

kunnet opdage blandt dem; i nogle have vi gjenkjendt

Bjdrn Johnsens paraphrastiske Tilsætninger, som ikke

hore til Sagaens oprindelige Text.

Om den nærværende Sagas Helt Thorfinn Karlsefne

(ogsaa omhandlet ovenfor S. 238-247, 252-257) haves ellers

ikke mange liere gamle Efterretninger, end de af os i nær-

værende Værk meddeelte. Are Frode nævner ham i sine

Schcdæ Ilte Capitel som Biskop Thorlak Rimol fsons Olde-i
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fader. Da Thorfinn ikke horte til Islands Landnamsmænd,
omtales lian kun leilighedsviis i Landnama. Dog bemær-
kes der, sandsynligvis af Are selv, i 2 Parts 17de Cap., at

han havde været gift med Gudrid, Enke efter Thorstein,

Erik den Rodes Son; den sammesteds staaende Bemærk-
ning om den nysnævnte Biskop Thorlaks Herkomst fra ham
er vel fra samme Haand, men Styrmer Frode har da sildi-

gere tillagt Biskopperne Bjdrn og Brand. I 3die Parts

10de Capitel forekommer han og som Opdager af
tk
Viin-

land det gode,”, i et Slægtregister, som dog rimeligvis er

tilfdiet afLaugmand Hauk Erlendson
,
den sidste af hans

dernævnte Efterkommere. Af nyere Forfattere er han
især bleven omhandlet efter nærværende Saga af Bjdrn
Johnsen, i lians titommeldte hidindtil uudgivne Skrift, og
af .Torfæus i Vinlandia S. 18 o. f.

,
men den sidstnævnte

har blot ost sine Efterretninger, som og kun meddeles ud-
togsviis og ufuldstændig, af Flatdbogen og Bjdrn Johnsens

ovenomhandiede, ei stedse paalidelige og end mindre fuld-

stændige Afskrift af den nu forst efter Kildeskrifterne ud-

givne Saga, hvis Indhold Torfæus desuden sees ei at have
kunnet ret skjclne fra Afskriverens egne indskudte Tillæg.

Schoning har, i sin Norske Historie, skjont han i en An-
mærkning III, 418 nævner denne Saga

,
ikke faaet Ledig-

hed til at udvikle vor Thorfinns Tildragelser og Opdagel-
ser, fordi hans Værk allerede ophorer medAaret995. Hans
Efterfølgere iagttage og enten ganske den samme Taushed
eller fdige Tillægget til Heimskringla og Torfæus i hans

nævner ikke engang vor Thorfinn,

men beretter derimod som upaatvivleligt, „at'Leif Erilison

havde, længe for Aaret 1000, opdaget Helluland, Markland
og Yiinland i Nordamerika og at disse Lande indtil 1056
beholdt lutter hedensk-norske Colonister 1 .” Veddet sidste

’) Geldiardi: Norges Historie, af Forfatteren 'omarheidet og
forbedret, oversat ved J.E. ITeilmann

, 1777 ,
I, 83- I Indled-
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Udsagn bemærke vi lier kun, at ingen Anledning haves

til at antage disse Nybyggere for Hedninge (med Undta-

gelse af den paa Irland ddde Thorhall
,
som i M nævnes

Thorvald) samt at vi ikke bestemt vide at nogen af dem

har været en Nordmand
,
men derimod Islændere, og mue-

lig enkelte ungeGi4dnlændere, af FodseL

Om ThorfinnKarlsefnesStalbroder ogDeeltager i hans

amerikanske Opdagelser, Snorre Thorbrandson fra Alpta*

fjord paa Island, som ellers bosatte sig ved en Fjord i

Grdnland
,

hvilken han sandsynligvis har givet det samme

Navn, have vi meget vidtloftige Efterretninger, som vi i

en fdlgende Afdeling af dette Værk komme til at meddele.

ningen S. LII var det dog Hevet antaget, at Yiinland var det

samme som Estoteland eller Terra Labrador, blev opdaget af

nogle Islændere i Begyndelsen af det Ilte Aarhundrede , at end-

nu 1121 i dette Land var en Colonie m, m., som vi nærmere

komme til at drdfte i den 3die Deel af nærværende Værk. Sam-

mesteds gjættes og, at Helluland kunde være ^Bjdrnoen (Baren-

Eyland) over Spidsbergen” (!) o. s. v.

HER HEFR UPP SOGU pElRRA pORFINNS

KARLSEFNIS OK SNORRA pORBRANDS-
SONAR 1

.

Olafr 2 liét herkonungr3
,
er kaRaSr var Olaf]- 4

liviti
;
bann var son Ingjald s 5 konungs Helga-

sonar, Olafssonar, GuéreSarsonar 0
,

Ilal fd;inar-

sonar livitbeins Upplendi'nga - konungs. Olafr

berjaSi i vestrviking
,
ok vann Dyflinni 7 a Irlandi

ok Dyflinnarskiri 8
,

par 0 gerSist hann konungr

*) Denne Overskrift har u4rne Magnussen tilfdiet i Code .r ,
i

hvilken Plads stod aaben til samme

;

Hér hefr sbgu porfinns

karlsefnis pdr^arsonar, Her begynder Sagaen om Thorfuin Karls-

efne Thordersdn ,
D,E,G,Il; fattes i B ; Hér helst saga af Ein'ki
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l^e Underretninger
,

som andre Oldskrifter give os om
Thorbjorn Vifilsson, der og nedsatte sig i Gronland, lians

Dat ler Gudrid o. il. benytte og paavise vi iAnmærkningerne.
1 lior/innKarlsefnes Slægt blomstret endnu paa Island, hvil-

ket de med denneDeel følgende Stamtavler tildeels vise, skjont
betydelige Linier af hans Afkom vistnok ere os ubekjendte.
Selv i Danmark og Norge vide vi at den har fremavlet ædle
Skud, som dog tildeels, f. Ex. i den grevelige Rosencrone-
ske Familie

, forst nylig ere udgaaede. Til hans Efterkom-
mere horer den ene afos, Finn Magnusen

,
for hvem det

er en sand Fornoielse at bidrage til Gjenoplivelsen af denne
sin Stamfaders Minde ved sin Andeel i nærværende Værk,
som tillige med et andet af mig, Rafn, nu udgivet, er be- .

slemt til at overbevise Verden om den ham tilkommende
Ilædersom een af de nordamerikanske Kystlandes forste Op-
dagere

,
og tillige som den dristigste i dette Hverv af de

Skandinaver, som fordum beseilede den nye Verden, forsaa-

vidt som deres Bedrifter nu ere os bekjendtc.

HER BEGYNDER SAGAEN OM TIIORFINN
KARLSEFNE OG SNORRE THORBRANDSON'.

Olaf bed en Krigskonge, han blev kaldt Olaf den
Ilvide

;
lian var en Son af Kong Ingjald, Helges

Son 1
, Olafs Son, Gudreds Son, Oplændingernes

Konge Halfdan Hvidbeéns Son. Olaf liærjede paa
V esterlandene og indtogDublin ogDublinsSbire 3

paa Irland, hvorover ban blev Konge. Han æg-

rauAa, Iler begynder Sagaen om Erik den Rode, I,K,L. 2
) Oleifr

bestandig i B. 3
) konungr, Konge, I).

,

4
) saaledes de burige

;

Ol°ah
J uriStlSt

i

3

) Ingjallz, A.
6
) Gu$rd$arsonar, L),G

}
II;

GuSrtåarsonar, B
; GuSraufSarsonar

,
IfK,L. 7

) Diflina, D,G,
IfjKjIjK. 1

) saaledes B,I ; Dyflinnarsker, Dyflinnarskifti
eller D)llinski k

5i, Dyflinarskcfåi, Landn. 9
) ok, B,M,

Grønlands lusloriske Mindesmærker, i Himl, (og)
%
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yfir. Hann félck Auftar djupuSgu*
,

dottur Ket-

ils flatnefs, [Bjarnarsonar bunu2

,
agæts manns

or Noregi
;
porsteinn rauSr liét son peirra. Olafr

féll å Irlandi i orrostu
;

en AuSr ok porsteinn

fdru på i SuSreyjar. par fékk porsteinn por-

fåar
3

,
dottur Eyvindar austmanns, systur Helga

hins magra; pau attu morg born. porsteinn

gerSist herkonungr
4

;
liann réSst til lags

5 me§

SigurSi jarli
6 hinum rika, syni Eysteins glumru

7
.

peir unnu Katanes ok SuSrland, Ros ok Mær-

ævi
8 ok meir

9
enn hålft Skotland; gerSist por-

steinn par konungr yfir, åSr Skotar sviku hann,

ok féll hann par i orrostu. AuSr var på a Kat-

anesi, er hun spurfti [fail
1

0

porsteins
11

. Hun

let pa gera knor
12

i skogi å laun, ok er* hun13

var huin, helt hun ut i Orkneyjar. par gipti

hun Gro
14

,
dottur porsteins raufcs

15

;
hun var

mofcir GrelaSar
16

,
er porfinnr jarl hausakljufr

atti. Eptir pat for AuSr [at leita
17

Islands; liun

haffti a skipi XX 18
karlå

19
frjalsa. Au8r kom til

Islands
,
ok var hinn fyrsta vetr i Bjarnarliofn

meft Birni
,
broSur smurn. SiSan nam Auftr oli

Dalalond, milli DogurSarår ok Skraumulilaups-
» —— — - . 1—1 111 — — " -

*) djupaufSgu, meget Rige, de øvrige, 2
) fattes i G, 3)pun't5ar,

II,B, I, 4
) konungr, Konge, L.

5
) lifts ok félags, Landn, 6

) fat-

tes i B, 7)glumra, G, 8)Merevi, C s Merævi,D,G; Merevy, C

i Margen i Mæri, R,I,K,L

;

Mærhæfi, Meræfi, Landn,; Mær-

hæfi, Ol, Tr, S, 9
) saaledes C,U

;

emeirr, A; ey’i meir, D

;

enn

meir, G; ci meir, II, }°) lat, I^and, J1
) fra [: at porsteinn var

fallinn, sonr hennar, M, ,2
) mikinn, stor, t, E,G,H, V3

)
hann.

Landn

,

,4
)' Grdu, C, II. ,5

) ok
,
li,

1 saaledes A^DfEfifl'

i

i

- -
f
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lede Aude den Dybsindige, en Datter af Ketil Flad-

næse, derigjen var enSon afBjornBuna, en berømt

Mand i Norge 4
. Deres Son bed Thorstein Rod.

Olaf faldt i et Slag paa Irland. Aude og Tliorstein

droge da til Syderoerne. Der ægtede Thorstein

Thoride 5
,
en Datter af Eyvind Ostmand 0

,
og So-

ster til Helge den Magre 7
;
de havde mange Born.

Tliorstein blev Krigskonge 8
,
han indgik Forbund

med Sigurd Jarl den Mægtige 9
,
Eystein Glumras

Son. De indtoge Katenæs og Suderland, Ros og

Mæræve og mere end Halvdelen af Skotland; der-

over blev Thorstein Konge, og var det, indtil Skot-

terne svege ham, og lian faldt der i et Slag. Aude
var paa Katenæs, da hun spurgte Thorsteins Fald.

Hun lod da hemmelig bygge en Knor (Handels-

fartoi) i Skoven
,
og da den var færdig

,
seilede

hun ud til Orkenoerne. Der bortgiftede hun Thor-

Stein Rods Datter Gro 10
;
hun var Moder til Gre-

lade, som var giftmed Jarlen ThorfinnHjerneskals-

klover 11
. Derefter drog Aude bort fra Oerne, for

at opsøge Island12
;
hun havde tyve13 frie Mænd

paa Skibet med sig. Aude kom til Island, og var

den forste Vinter iBjornshavn hos sin Broder Bjørn14
.

Siden tog Aude alle Dalelandene i Besiddelse imel-

lem Dogurderaa og Skromuløbsaa
;
hun boede paa

Landn
,

, (maasV.ee Geirla^ar 0 > GunnlaSar
,
B og de dvrige ’

Gunnlaugar, urigtigty 1

7

) til, DyH, 1 8
) tvituga, tyveaarige,

B'
10

) L,M. *
•

(23 *) *

i
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ar
1

;
hun bjo i Hvammi 2

. Hun hafSi bænaliald

i Krossholum
;
far let hun reisa krossa, fviat

hun var skirå ok vel truu8. Me8 3
lienni kvomu

ut margir gofgir
4 menn, feir er herteknir liofSu

verit i vestrviking, ok voru kallaSir ånåuSgir.

Einn af feim hét Vifill; hann var ættstdr maSr,

ok hafSi verit liértekinri fyri vestan haf, ok var

kallaftr ånauftigr, åftr Au8r leysti hann. 01c er

Au8r gaf bustaSi skipverjum sinum, fa spuråi

Vifill, hvi
5 Au8r gæfi honum aungan 6

bustaft

sem foSrum monnum. AuSr kva'S [fat eingu

mundu skipta
7

,
kallaSi liann far gofgan mundu

filckja, sem hann var
8

. Hun gaf honum Vif-

ilsdal, ok bjo hann far. [Hann atti fa konu,

er hel .....; feirra
9

synir voru feir [porbjorn

ok porgeirr
10

;
[feir voru

11
efniligir menn, ok

oxii upp mféfc feSr sinum.

Eirikr rcufoifann Grænland.

2. porvaldr hét maSr
;
hann var son As-

valds Ulfssonar Yxna-porisssonar 12
.

son hans. peir fcSgar foru af Ja8ri til Islands

fyri viga salcir, ok namu land a Hornstrondum,

ok bjoggu at Drongum 14
. par andaSist por-

valdr, en Eirikr fékk få porhildar
15

,
dottur

x

)
Skraurnshlaupsrir, C; Skramuhlaupsar, 2),G,Bj2,K,L,M,N.

2
)
'saal.BJI; Hvami, A. 3

) af, urigtigt, B. *)fattes i 22.

23.
6
)

cigi,JI. 7
)
eigi m. s., 23; liann fat eigi skorta mundi, athan

ikke skulde undvære det, 22,M. 8
)
væri, 23,M. 9

) saaledes ud,C;
Hann attikonu, J)eirra, 21an havde en JCone, deres, 22,

N

;M till. ok

er hon eigi nefndhér, men hun nævnes ikke her i hans,,//; hann var

Eirikr
13 * hét

i

<
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Hvåm; hun pleiede at holde Bon paa Kroshole (Kors-

hoiene); der lod hun opreise Kors, thi hun var

dobt og vel troende. Med hende kom der mange

anseelige Mænd her til Landet, som vare tagne -til

Fange i Vesterviking, og derfor kaldtes Trælle15 .

Een af dem hed Vifil
;
han var en Mand af fornem

Herkomst, og var tagen til Fange i de vestlige Lan-

de, hvorfor han blev kaldt Træl, indtil Aude frigav

ham. Og da Aude gav sine Skibsfolk Bosteder, da

spurgte Vifil
,

hvorfor Aude ikke gav ham noget

Bosted, ligesom de andre Mænd. Aude sagde at

lian ikke skulde tage sig det nær, og tilfoiede at han

vilde blive holdt for en ypperlig Mand, hvor han

saa var. Hun gav ham Vifilsdal, og der boede han.
#

Han havde en Kone, som lied
;
deres Sonner

vare Thorbjorn og Tliorgeir. De vare liaabefulde

Mænd, og voxle op hos deres Fader10 .

Erik den Rode fandt Grønland11 .

2. Der var en Mand ved Navn Thorvald;

han var en Son af Asvald, der igjen var en Son af

Ulf Oxne-Tliorers Son.' Hans Son hed Erilc. M,ed

denne sin Son drog Thorvald fra Jæderen til Island

for Drabs Skyld, og de toge Land paa Hornstrande,

og boede paa Drange. Der diide Thorvald, men

fa'Sir Gu'Sre'fiår, lians, 7ian var Facler til Gudred, hans, D.
1 °) por-

geir ot porbjbrn, B; porgrimr ok porbjbrn, L,M; her er det

forste Navn uden Tvivl Hevet enten feilagtig anfort (eller reci-

teret) i et Oldtidskvad eller urigtig læst Jra den ældste Membrans

-Abbreviatur. ll
)

udelades af Af. 12
)
Eyxna-pdrissonar, B .

1

3

) Eirekr, bestandig B ;
raufci, if. B ; hinn rau$i,Af, »^Draung-

um, II,B. pjo’Shildar, 'Landn.
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Jorundar Atlasonar ok porbjargar |knararbringu,

er
1

på
2

åtti
3

porbjorn hinn haukdælski
4

,
[ok

bjo å Eiriksstd8um si'San, er Eirikr réSst norm-

an; pat er
s

lija Vazliorni. på feldu prælar Ei-

riks skriSu
0

a bæ Valpjofs *a ValpjofsstoSum
7
.

Eyjdlfr-
8

saurr ,
frændi hans, drap prælana lijå

Skeifisbrekkum
9 npp fra Vazliorni. Fyri pat va

Eirikr Eyjolf saur
;

liann va ok Holmgaungii-

Hrafn
10

at Leikskålum. Geirsteinn ok Oddr a

Jorva
11

,
frændr

12
Eyjolfs, [vildu eptir hann

niæla 13

;
pa var Eirikr gerr brott or Haukadal;

hann nam på Brokey [ok Eyxney 14

,
ok bjo at

TroSum15
i SuSrey [enn fyrsta vetr. på lééi

hann porgesti setstokka; siSan for Eirikr i Eyxn-

ey, ok bjo å EiriksstoSum. Hann heimti på
setstokkana, ok nåSi eigi. Eirikr sotti på

setstokkana å BrciSabolstaft, en porgestr for eptir

lionum; peir borSust skamt frå garSi at Drong-

nm ,B

;
par féllu II synir porgests ok nokkurir

menn aSrir. Eptir pat hoféu hvårirtyeggju setu

'16

' 17

*) en, men-, da inaa det folgende fa oversættes ved
t(hende”

B, 2
) hana, HL 3

) ri$r, tilforn ,
t, B, «) halcyski, fra Ha-

logeland
,
L

}
M. r

') Reftst Eirekr fa norflan, ok ruddi land i

Haukadal
,
ok bjo a EireksstbSum

, Erik begav sig da der nord-

fra, og opdyrkede en Landstrækning i Ilokedalen og boede paa
Erikstade

, LaJidn.sidste Udg. Text har urigtig norftr.

c
)
skylldu, urigtigt, B. 7

) saaledes G,IJ,B ; Valftjdfs a Vat&jo'fs-

std’Sum, 8
)

Eyiilfr, D . °) Skeifcisbrekkurn, jG, II, 10
) {

lidlmgaungu Hrafn, Rafn i Tvekamp
,

D,II. 1

>) J0rfa, B.

,2)frændi, Frænde— om Odd—HL ,3
) mæltu eptir hann, forfulgte

hans Drab ved Sogsmaal, B}L,M.
1

4

) fattes i B,HJ, 1 5
) Travfl-

ura, Bj Drdnguni, Li Draungu.rn, Hl, 1 6
) en liinn fyrsta vetr
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Erik æg tede da Thorliilde, en Datter afJorund Atle-

son18 og Thorbjorg Knararbringa1

9

,
som da var

gift med Tliorbjorn den Holcdalske, og boede paa

Eriksstad, efterat han var kommen nordenfra; den-

ne Gaard ligger nær ved Vatshorn. Da fældté Eriks

Trælle et Fjeldskred paa Valtlijofs Gaard Valthjofs-

stad. Dennes Frænde Eyolf Stir dræbte Trællene

ved Skeidsbrekka ovenfor Vatshorn. Derfor dræbte

Erik EyolfSor
;
han dræbte ogsaaHolmgange-Rafn

paa Leikskaale. Eyolfs Frænder Geirstein og Odd

paa Jdrve vilde forfolge hans Drab ved Sogsmaal;

da blev Erik forviist fra Holcedalen; han tog da

Broko og Oxno i Besiddelse, og boede den forste

Vinter paaTrade paa Sudero. Da laante han Thor-

gest sine Bænkestokke30
. Siden drog Erik til Oxno,

og boede paa Eriksstad. Han krævede da Stok-

kene
,
men fik dem ikke

;
han drog da til Brede-

bolstad, og borttog Stokkene, men Thorgest drog

efter ham. De sloges nær Gjerdet ved Drange

;

der faldt to af Thorgests Sonner og nogle andre

Mænd. Efter den Tid havde begge en betydelig

Deel Folk hjemme hos sig. Styr og Eyolf fra

Svind, Thorbjorn Vifilsdn og Tliorbrands Sonner i

for Eirckr i Auxney, J>a hVSi liann porgesti setstokka; liann

hjd a Eireksstd(5um •, på heimti hann, men den forste Vinter

drog Erik til Oxno ,
da laante han Thorgest Bænkestokkene .

han loede paa Erikstade,
B ;

have dette saaledes

:

Hinn

f* v. f.E. i oxney i på léfti hann porgesti setstokka. Hann l>jd at

EiriksstotSum. på heimti o. 5. v. Den Oxno i da laante

han Thorgest Bænkestokke. Han boede paa Erikstade. Da kræ-

vede o. s. v , i?) derfor ,
li. 18

)
aDraungum, B

.
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menna 1

. Styrr veitti Eiriki, ok Eyjolfr or

Sviney, porbjorn [Vifilsson ok synir porbrands
i AlptafirSi"; en porgesti veittu

3

synir porSar

gelliss
4
ok 5

porgcirr or Hi'tardal, Åslåkr
x or

Langadal ok Illugi
,
son lians, peir Eirikr urftu

sckir a porsnesspingi
6

;
liann bjo skip

7

i Eiriks-

vagi, en Eyjolfr leyndi lionuni i
8
Dimunarvagi,

meSan peir porgestr leituSu hans um eyjarnar.

Hann sagSi peim, at liann ætlaéi at leita lands

pess, er Gunnbjorn, son Ulfs kraku, sa, er

liann rak ves tr um haf
9

, ok
10

liann fann Gunn-

bjarnarslcer. Hann kveést aptr mundu [leita

til
11

yina sinna
,

ef liann fyndi landit. peir por-

bjorn
1

2

ok Eyjolfr ok Styrr fylgSu Eiriki ut um
eyjarnar

;
skildust peir mcS binni mestu yinattu

;

kveSst Eirikr peim skyldu verfta at pviliku irausti,

ef
lj

liann mætti ser vift koma, [ok kynni peir
14

hans at purfa 15
. Sigldi Eirikr a

16 haf undan

Snjofellsjokli
17

;
hann kom utan at [jokli peim,

er heitir Blaserkr
1

3

;
[for liann paSan su'iSr, at

leita
19

ef [par væri 20 byggjanda 21
. Hann var

hinn fyrsta vetr i Eiriksey nær [miSri
2

hinn i

vestri bygS
;
um varit eptir for hann tilEiriksfjarSar,

’) selur fjolmennar, i Flecrt., L,M. -) Vifilsson, synir por-
vallz ur Altafirfii, B,N

;

V.s. porvarfiar xir Alftafii cSi,
3
) peir,

t, M. Gellis, 2?,7),//; a Skogstrond, t. 27. *) fattes i L

.

6
) pdrnespingi, 7

) silt, /. D, B. «) .-i, M. °) Island, Landn.
10

) 5*, da
> M. >’) vitja, DJI. 1 ::

) porgcir, Landn.
13

) som, en saadanlljelp, som han hunde yde ham
,
B

}
M.

'

14
) cf

peir kynni, B3M.
,5

) Fra Ordet eyjarnar fattes alt dette i

Landhama. l6
) i, M. 17

) Snæfellsjuldi, DJS; Snæfellsncsi
,
den
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Alptefjord2

1

stode Erik bi, men Thord Gellers

Sonner og Thorgeir fra Hitardal, Aslak fra Lange-

dal og hans Son Illuge ydede Tliorgest Bistand.

Erik og lians Folk domtes fredlose paa Tliorsnæs-

tliing. Han gjorde da sit Skib i Stand i Eriksvaag;

men Eyol (skjulte ham iDimonsvaag, medens Tlior-

gest med sine Folk sogte efter ham omkring paa
• •

Oerne. Han sagde dem, at han agtede at opsoge

det Land, som Gunnbjorn
,

Ulf Krages Son, saae,

da ban drev vesterpaa i Havet, og fandt Gunnbjorns

Skjær. Han sagde at han vilde komme tilbage til

sine Venner, hvis han fandt Landet. Thorbjorn,

Eyolf og Styr fulgte Erik ud forbi Oerne; de skil-

tes her med det bedste Venskab, og Erik sagde at

han skulde være dem til den samme Bistand, om
han blev i Stand dertil, hvis de engang kunde be-

hove hans Hjelp 22
. Erik seilede fra Sneefjelds

Jokel23 ud paa Havet; han kom fra Havet til den

Jokel, som hedder Blaasærk24
;

derfra drog han

sonderpaa, for at undersoge, om Landet der var

beboeligt25 . Han var den ftirste Vinter paa Erikso

næsten midt paa den vestre Bygd20
. Om Vaarcn

efter drog han til Eriksfjord, og log sig der Bo-

pæl. Han drog den Sommer i den vestre Ubygd,

ældste Rec. af Landn* 1B
) Hvitserkr, l9

)
liann for

]icgar at leita i sufirdtt, han begav sig strax mod Sydkanten for at

undersoge
, M. 2

°) Jiangat er, B ; fiangat væri, M. 21
)
hann sighli

' cs *r urr* Hvarf, han seilede vesler omkring IJvarf f. 77
,

2 2
) und ir,

llni; cyjunni, næsten til Midten af Oen
)
(naer mitfri eyjnnni, M)
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ok tok ser Jar bustaS
1

. Hann for Jat sumar" i

vestri
3
obygS, ok [var Jar lengi; hann4

gaf

Jar
5

vi5a ornefni. Hann var annan vetr i Eiriks-

1 holmum [fyri Hvarfsgnupi6

;
en hit JriSja sumar

for hann allt norSr til Snjofells
7

,
ok inn i Hrafns-

fjorS; Ja kveftst
8 hann kominn fyri hotn Eiriks- '

fjarSar
9

;
liverfr hann Ja aptr, ok var hinn

' JriSja
10

vetr i [Eiriksey fyri minni
11

EiriltsfjarS-

ar
12

. En eptir um sumarit for hann til Islands,

ok kom i BreiSafjorS. Hann var Jann vetr me5

Ingolfi
13

a Holmlatri
14

. Um varit borSust Jeir

porgestr
,

ok fékk Eirikr usigr. Eptir Jat voru

Jeirsættir
15

. pat sumar for Eirikr at byggjaland 16

Jat [sem harm hafcSi fundit
17

,
ok 18

kallaSi Græn-

land, [Jviat hann kvaS menn Jat
19 mjok20

mundu fysa Jangat
21

,
ef landit héti vel

22
.

Af porbirni.

3. porgeirr
23

VifilssonkvangaSist, ok fékk Arnoru,

dottur Einars fra Laugarbrekku S igmundarsonar,
Ketilssonar Jistils, er numithafSipistilsfjorS. Onnur

dottir Einars
24

liét liallveig, hennar fékk por-

t^saaledes A,B og de/digende ; cn i vestri bygftinni sa hann ganga

inn i landit einn fjtirtS; fangat for hann um yorit, ok nam ser

far bustaft; kallafti hann fann fjorfl Eireksljbr'5
,
men i den

vestligere Bygd saae han en Fjord gaae ind i Landet ; derhen drog

han om Vaaren
, og tog sig der Bopæl

$
denne Fjord kaldte han

Eriksfjord, L. Saaledes ogsaaMj med Udeladelse af de forsteg

Ord

•

2
)
inn, ind, /. M. 3

) hina vestari, B,M. 4
) fattes i B,M

•

s
) udelades i Dl. °) viS Hvarfsgnypu, (Hvarfsnipu, B) I,DL

7
) Snæfells, B. 8

) fdttist, troede lian, B,M. ’) Eireksf. ,
B ;

Eiriksfirfti, II; Eireksfjarftar, D .
1 °) ok Ijo'rfla

, t. B,N; fjorSa

ok fimta, L,D1. 11
)
munni, B, 1

2

) eller Eiriksiirfci., d. e.foran

den mindre Eriksfjord ,
hvilken Lcvsemaude dog neppe er at
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\

og var der længe; han gav der mange Steder Nav-

ne. Han var den anden Vinter paa Eriksholmene

foran Hvarfsgnup2 7
,
og den tredie Sommer drog

han lige nordop til Sneefjekl, og ind i Rafnsfjord.

Da sagde han at han var kommen udenfor (forhi)

Bunden af Eriksfjord28 . Han vendte da tilbage, og

var den tredie Vinter paa Erik so uden for Mundin-

gen af Eriksfjord29 . Men om Sommeren efter drog

han til Island, og kom i Bredefjord. Han var den

Vinter hos Ingolf paa Holmlater30 . Om Vaaren

slogs Erik med Tliorgest, men blev den tabende.

Derefter bleve de forligte. Denne Sommer drog

Erik over at bebygge det Land
,
han havde fun-

det, og han kaldte det Gronland; han sagde nem-

lig, at det meget vilde tilskynde Folk til at drage

did, at Landet havde et godt Navn31
.

Om Thorbjørn.

3. Thorgeir Vifllson blev gift, og ægtede Ai>

nora, en Datter af Einar Sigmundson fra Logar-

brekka, hvis Fader Sigmund var en Son af Ketil

Thistel, som havde taget Tliistelsfjord i Besiddelse32 .

foretrække . Fra [ har M Hot EiriksfirSi, i Eriksfjorden.
13

)
Eyjolf?, Ejolf

, M. ») Hcilmlatr, H ;
Holdtri, E. 15

) satlir

gjorfcir, Ej s. gjdrvir, M. 16
)

landit, M. 17
) feir hciffcu f., de

havdef, M* l8
)
hann, t+M. ,9

) fess, E. J0
) heldr, snarere, L.

21
) fra [: kva'Sst hann fess vegna fat svå nefnt hafa, at menn

mundu heldr fangat fysaz, han fortalle (siden) at han havde

kaldet det saaledeSj for at Folk snarere fik Lyst til at drage did,

M. 22
) ijer er intet Capitelskifte i E. Eette hele Capitelfin-

des ogsaa
, med nogle Forandringer

,
i Landnama P. 2 o. 14 S.

61 - 83 ,
og Eeretningen fortsættes der videre }

hvilket Tillæg

Dfi,Il,Xhave
,
som et Oge-Capitel, interpoleret i Texten.

2 3
) por-

grimr, L,D1. 2
«) saaledes /?,- Eirk’,A

;

Eaugarbrekku Einars, V .
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bjorn
1

,
ok tdk meS 2

[Laugarbrekkuland a Ueli-

issvollum
3

. RéSst porbjorn pangat byg<5um
4

,
ok

gerSist gofugmenni mikit; bann var [goSr bondi,
$ •

ok hafSi rausnar rå8\ GuSriftr hét dottir por-

bjarnar
;
hun var kvenna vænst ok hinn mesti

skorungr i ollu atliæfi smu. MacSr hét Ormr, er

b jo at Arnastapa
6

, hann atti konu, er Halldis bel,

Ormr var go8r bondi ok vinr porbjarnar mikill,

ok var GuSriSr
7

par longum at fostri me§ lion-

um. porgeirr hét ma8r
;
hann bjo at porgeirs-

felli; bann var auftigr
8

at fé, ok hafSi verit leys-

lngi
9

. Ilann atti son, er Einar hét; hann var

vænn maftr ok vel mannaSr; [liann var
10

* ok

skarzmaSr mikill. Einar var i siglmgum [me$al

landa
11

,
ok takst [lionuni pat

12
vel; var hann jafn-

an [sinn vetr hvart
13

a Islandi eSa i Noregi. Nu er

fra pvi at segja
1

4

eitt liaust, pa er Einar var [a

Islandi, for hann 15 me8 varnrng sinn ut eptir
16

Snjofellsstrond
17

,
ok vildi se]ja

18
. Hann kemr

til Arnastapa. Ormr by'Sr honum par at vera, ok

pat piggr Einar, pviat par var vinatta [meS peim 19
.

Var borinn inn varningr hans i eitt
20

utibur. Ein-

ar [braut upp varning sinn
21

,
ok syndi Ormi ok

heimamonnum, ok bauS honum af at hafa
22

,
slikt

’) Vifilsson, t. B,M. 2
)
henni, hende

,
t.M. 3 )land (d landi) a

Laugarbrekku dllclsvollum, B,N ; ok d Holsvbllurn, L ; Hdlsvdll,

4
) si^an,M.

5
) go'Sor'Ssma'Sr, ok liaffSi rausnarbu, Hanforestod el

Godedomme (Hovdingdomme) og forte en anseelig ITuusholdning,

B,M. 6
)
Arnarstapa, bestandig D

tH,B,M,N, 7
) N har her og

Jl. St. Gufiri«.
8
) vellau«igr, meget rig

, B ; vel aufligr, temme-

lig rig, M. 9
)
lausingi

, M. l0)udel. af M. 1
*) landa i millunu

4
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En anden Datter havde* Einar, ved Navn Halveig;

hende ægtede Thorbjofn 33
,
og fik med hende Lo-

gerhrekkaland paa Hellersvalle. Derhen flyttede

Thorhjorn, og* blev en meget anseelig Mand; han

var en god Bonde, og forte megen Pragt. Gudrid

hed Tliorbjorns Datter; hun var den skjonneste

af Kvinder, og meget rask i sin hele Færd. Paa

Arnestape54 boede en Mand, ved Navn Orm, hvis

Kone lied Halldis
;
Orm var en brav Bonde og en

god Ven af Thorhjorn, og Gudrid var længe i Op-

fostring hos harm Der var fremdeles en Mand ved

Navn Thorgeir
;
han boede paa Thorgeirsfell

;
lian

var rig paa Penge, og havde været Frigiven. Han

havde en Son, som hed Einar, og var en smuk

Mand og særdeles vel dannet, han var ogsaa en

meget stadselig Mand. Einar foretog Handelsreiser

imellem Landene, og disse lykkedes ham vel
;
han

var bestandig den ene Vinter paa Island,’ og den

anden i Norge. Nu fortælles det, at Einar en Host,

da han var paa Island, drog med sine Varer ud ef-

ter Sneefjelds-Strand ,
for at sælge Varerne. Han

kom til Arnestape. Orm bod ham at blive der, og

Einar tog imod Indbydelsen, thi der var Venskab

imellem dem. Varerne bleve baarne ind i et Ud-

liuus. .
Einar loste op for dem, og viste dem til

Orm og Huusfolkene
,
og bod ham at tage deraf,

M. 1 ~) uclel. afM.
1

3

) sinn hvarn veti*, M. 1

4

) at, t . M. 1

5

)
ut her,

at hann fur, B ; liti hér, fdr hann, M, 16
) a,Z),/i.

1

7

)
Snæfells-

nesi, HjMjN. 1

8

) skyldi, skulde ,
B 1

9

) tilfdiet ved Conjcciur ;fat-

tes i A; raetS J>eimOrmi, imellem ham og Orm, L,M; vi$kjorin, B.

20
) eitthvert, ]}f, 21 )brytr upp varninginn, M* 2 ~)taka, B,1\T,
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er hanu yilcli. Ormr |>a fetta, ok taldi
1

Einar

vera goftan fardreng ok auSnumann mikinn. En

er feir héldu a varmnginum, geklc kona fyri

utiburs dyrin
2

. Einar spurSi Orm : liver væri su

hin fagra kona, [er far geklc fyri dyrin
3

;
elc

liefi eigi hana lier
4

fyrri set
5
. Ormr svarar :

fat er GuSriSr
,

fostra min
,

dottir porbjarnar

at
6 Laugarbrekku. Einar mælti : hun mun vera

lcostr go<5r, e8a hafa nokkurir menn tilkomit
7

at bioja hennar. Ormr svarar: beSit hefir henn-

ar vist verit
0

,
ok liggr fat

9
eigi laust fyri

;

finnst fat a, at
10 hun mun vera mannvond, ok

sva
11

faSir hennar. Sva
12 [meS fvi

13

,
sagSi

Einar, at hér
14

er su lcona, er ek ætla mer 15

biSja, fa
16

vilda ek, [at fessa mala leitaSir fu
vift porbjorn, foftur hennar, ok legftir alian hug

a, at fetta mætti framgengt verSa; skal ek
17

fer fullkomna vinattu fyri gjalda, [ef ek get

raftit
18

. > Ma porbjorn bondi [fat sja
19

,
at

okkr væri vel hendar 20
tengftir, fviat liaim 'er

somamaftr mikill ok å staftfestu gofta, en lausafé

hans er mer sagt heldr
21 a forum; en mile

skortir livarki land né lausafé
22

,
ok23

okkr feftga,

0 kvaS, M. 2
) dyrnar, B,M. 3

) fra [udel. M. «) ude-

lades af M. 5
) sagfti hann, /. ilf. 6

) bonda Ira, Bonde fra t

BjM. 7
)

til or«it, M. s) vinr, Ven ! t. B,M. 9
) udel af M.

1 °)bæfli, f. ilf. 1 ’) lika, t. M. 12
) samt, dog, LtM. ,3

) lyri Jat,

2?, ilf,.
1

4

) Illin, B,M. 1 s
) at, t, B,M. 1

6

) rettety med Hensyn til A;
okyAyBjM. ,7

) at (a) Jessi mal kæmir Ju fyri mik vift t'etr lienn-

ar, ok legftir a alendu (hendr, L) at flytja, Jviat et skal, at

du paa mine Vegne foreslaaer hendes Fader dette Anliggende ,

L

»
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<• /

livad lian vilde. Orm tog derimod
,
og sagde at

Einar var en god Kjobmand og meget lykkelig i

sine Foretagender. Men i det de stode med Va-

rerne, gik en Kvinde forbi Doren til Udhuset. Ei-

nar spurgte Orm
: uHvo var den smukke Kvinde,

som gik der forbi Doren? jeg har ikke seet hende

her for.” Orm svarede: uDet er min Fosterdatter

G udrid, en Datter af Thorbjørn paaLogarbrekka.”

Einar sagde
: uHun maa være et godt Parti

,
har

nogen forsøgt at beile til hende ?” uYist liar der

været beilet til hende,” svarede Orm, umen hun er

ikke let at erholde, og man kan mærke, at hun maa

være vaersom i at vælge sig en Mand
,
og ligesaa

hendes Fader.” uAlligevel bliver hun dog den

Kvinde,” sagde Einar, wsom jeg agter at beile til,

og jeg ønsker, at du vil andrage denne Sag hos

hendes Fader Thorbjørn, og gjore dig al Umage

for at dette kan faae Fremgang
;
jeg skal gjengjelde

dig det med mit fuldkomne Yenskab, hvis jeg faaer

hende tilægte. Thorbjørn Bonde maa indsee
,

at

Svogerskabet vil være os begge til Gavn
,
thi han er

en meget hæderlig Mand og har en god Gaard
;
dog

harman sagt mig, at det er snart forbi med hans Pen-

ge; men jeg og min Fader fattes hverken Jordegods

eller Løsøre, og hvis denSag gaaer frem, vil det blive

°g gjor dig al muclig Flid derfor
,
thi jeg skal, B ; M udtrykker

sig saaledes rigtigere

:

at J)u kæmir a |>essi mal fyri mik v. i* h.

o. 1. a alhendr at flytja f>au o. s. v .
18

) fattes i B .
19

)
a lita,

B}M» 20
) hcntar, M, 21

) at mjok se, B,M% 22
)

lausa aura,

M. 23
) né, M.
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ok mundi porbirni vcrSa at pessu hinn incsli

styrkr, ef petta
1

tækist. Ormr svarar: [vist pikk-

jumst ek vinr pinn 2
vera, en po em ek eigi [vi'8

mitt raft
3

fuss, at [viS berim petta
4

upp, [pviat

porbjorn er skapstor, ok po metnaSarmaSr mik-

ill\ Einar kveSst ekki vilja annat, elm upp væri

borit bonorSit
6

. Ofmr kvaS bann råSa skyldu.

Ferr Einar
7

suSr aptr, unz hann kemr beim.

Nokkuru siSar liaféi porbjorn haustboS
8

,
scm

liann åtti vanda til, pviat hann var stormenni

mikit. Kom par Ormr fra Arnastapa ok margir

aSrir vinir porbjarnar. Ormr kom 9
at måli viS

porbjorn, ok s’agSi at Einar var
10

par skommu 1

1

fra
12

porgeirsfelli
,

ok gerSist [liinn efniligsti
13

maSrj hefr Ormr nu upp bonorSit fy ri liond Ein-

ars, ok segir pat vel hent fyri sumra hluta
14

sakir: må per, bondi! verSa at pvi styrkr mikill

fyri fjårkosta sakir. porbjorn svarar: eigi varSi

mik slikra orSa af per, at ek mundi gipta præls-

syni
15

dottur mina; ok pat finni per nu, at fe mitt

£>verr, [er slik råS gefitmér 16

;
ok eigi skal hun

mcS per vera
17

lengr, [er per potti
18 hun svå lit—

ils gjaforSs verS. SiSan for Ormr heim19

,
ok liverr

annar20 boSsmanna2

1

til [sins heimilis
22

. GuS-

’) fessi rå$, 2
)
vinr finn fikkjumst ek, M» 3

) fat-

tes i B,M. ') bæra (sic
f
bera, M) fessi mal, 2?.

r

’) fattes i

C. °) fattes i M* 7
) svå, t. M. 8

) lieimbo’S, Gjæstebud, M.

5) kemr, i)/.
10

) se, N; væri, M. 11
) ska^nt, lifb1,]S[. 1 2

) å, t,

M ;
Meningen bliver da: at Einar opholdt sig kort derfra, paa

Thorgeirsfell. l3
) efniligr, haabefuld, B,M. **) s . manna ok

bluta, for somme Folks og Omstændigheders Skyld, B, 1

5

) fræl-

bornum manni , en Mand af Trælleslægt, M, J6
.) fattes i

i
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Thorbjorn til den storste Bistand.” Orm svarede

:

u I il visse troer jeg-

,
at du er venskahelig sindet imod

mig, men dog er jeg for min Deel ikke for, at vi

skulle andrage derpaa, thi Thorbjorn er åf et hef-
tigt Sind og tillige meget stolt.” Einar sagde at han
ikke onskede andet, end at der hlev andraget paaFrie-
ri ®t. Orm sagde at han skulde raade. Einar drog-
da tilbage sonderpaa, indtil han kom hjem. Noget
derefter havde Thorbjorn e{Hostgilde, som ban be-
standig pleiede, tbi ban vilde gjerne vise sig som en
stor Mand. Der kom Orm fra Arnestape, og mange
andre afThorbjdrns Venner. Orm fik Thorbjorn i

Tale, 0g sagde at Einar fra Thorgeirsfell havde været
der for kort Tid siden 35

, og at han nu var blevenen
meget haabcl uld Mand

;
Orm androg- nu om Frieriet

paa Einars Vegne, og sagde at det for visse Aarsagers-
Skyld kunde være godt at det skete: uthi det vil blive
dig, Bonde, til megen Bistand i Henseende til Penge-
midler.” Thorbjorn svarede

: ulkke ventede jeg mig
saadanne Ord afdig, at jeg skulde gifte min Datter til

enTrælleson 30
;
og nu kunne I mærke, atminePenge

formindskes, eftersom I give mig saadanne Raad, og
ikke skal bun være bos dig længer, eftersom du syn-
tes, at et saa ringe Parti varpassende for hende.” Si-

den drog Orm hjem
, og ligesaa gjorde de ovrige

(;jæstcr, enhver til sit Hjem. Gudrid blev tilbage

”) fara, B,N; skyldi hun fara meS per, M. > 8
) cl per

«r

tl1
’ M

:
Sl8an 0rmr d br0tt

’ 0rm ioS derefter bort
• ) udel. M. - 1

) saaledes B beindmanna, Bander, A
_

) smna heimlcynna,
'

^ronlands historiske Mindesmærker, i Biml.

M.
22



370 THORFINN KARLSEFNES SAGA.

ribr
1

var eptir rrjeb lobur siiium, ok var lieima

fann vetr. En at vari liafbi porbjorn vinabob
2

,

ok kom far mart manna, ok var hin bezta veizla.

Ok at veizlunni krafbi
3

porbjorn ser bljobs, ok

mælti: liér liefi ek buit langa æfi, ok hefi ek

revnt
4
gobvilja manna vib mik ok astub; [kalia

ek vel
5

[farit hafa var skipti
6

,
en nu tekr liagr

7

minn at uhægjast [fyri lausafjar sakir
8

,
en hér

til heftr kaliat verit [lieldr virbmgar
9
rab. Nu vil

ek fyrr buinu
10

bregba, enn sæmdinni 11 tyna;

[ætla ek
12 ok fyrr af landi

13
fara, enn ætt mi'na

svivirba, ok 1
"* vitja heita

15
Eiriks hins rauba, vin-

ar mms, er liann liafbi, fa er vib skildum a Breiba-

flrbi
;
ætla ek mi at fara til Grænlands

16
[i sum-

ar
17

,
ef sva ferr, sem ek vildi. Monnum fotti

mikil [fessi rababreytni, fviat porbjorn var vin-

sæll mabr, en fottust
18

vita at porbjorn mundi

[sva fremi fetta upp liafa kvebit
19

,
at ekki mundi

tjoa
20

at letja hann. Gaf porbjorn monnum2-1

gjafir, ok var brug&it veizlunni; siban for hverr

til sins lieima
22

. porbjorn seir Jond sin
1

,
ok

J

)
Gufimundr, urigtigt, B.

2
) ok var Veizla gd$ buin, og der var

et godt Gilde tilberedt, t.B,M. 3
) kvaddi, 71; beiddi, M. *)saa-

ledes Bi reyn ,

5
)
kve$ ek allt vel, L,M. 6

) i vorum

skiptum farit liafa, M. 7
) fjarbagr,JB,M.

K
) fattes i 71. °)ekki

virftuligt, B ; ekki livirfciligt, L ;
e. vanvirfculigt, M. 1 °) bui minu,

n
)
sæmd minni, M,N, 1

2

)fattes iM, 1 *) brott, till. M.
14

)
ætla ek nu at, /. M, 1S

) um mal, B,M,Nt
16

)
Grænalands,

II.
17

)
fattes i M. 18

)
tifiindi um fiessa raftagjbrft Eireks (sic),

porbjorn baf&i lengi vinsæll verit, en ek pdttumst, Tidenden om

denne Birks Raadslagning. Thorbjorn havde længe været ven-

nesæl, men de troede
,
(ek pdttumst maa forandres til en fdttust)
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hos 'sin Fader, og* var hjemme den Vinter. Men

om Vaaren indbod Thorbjørn sine Venner til sig;

der kom mange Mennesker og det var et meget ko-

steligt Gilde. Og under Gildet krævede Thorbjørn

Taushed, og tog saaledes til Orde: uHer har jeg’

boet i lang Tid, og jeg har prøvet Folks Godvil-

liglied og Kjærlighed imod mig, og jeg holder for,

at vi have levet i god Forstaaelse sammen; men nu

begynder min Forfatning at blive betænkelig med
Hensyn til Pengemidler, istedenfor at jeg hidtil er

bleven anseet for at besidde anseelig Formue. Nu
vil jeg hellere flytte min Bo, end miste min Anseel-

se, og jeg har derfor i Sinde, for jeg skulde beskæm-

me min Slægt, at drage bort fra Landet, og forsoge

det Lofte, som min Ven Erik den Rode gav mig,

da vi skiltes i Bredefjord 37
;

jeg agter nu at drage

til Grønland i Sommer, om det gaaer som jeg øn-

sker.
1
’ Denne Forandring i Thorbjorns Forfatning

gjorde stort Indtryk paa Folk, thi Thorbjørn var

meget afholdt, og de holdt sig for overbeviste om,

at, da Thorbjørn var gaaet saa vidt, at gjore dette

bekjendt for Folk, saa vilde det ikke kunne ny tte

at fraraade ham det. Thorbjorn gav Folk Gaver,

og Gildet blev sluttet; derpaa drog enhver hjem til

sit. Thorbjorn sælger sine Jorder 38
,
og kjober sig

^ > Rftindi vera um sh'ka hans raftagjorfl, Jm'at porhjdrn h. 1.

v. v. • cn peir pottust, M. l9
j petta svåi’ramt rajSit hafa, M.

°) sto'Sa, 2?
j

tja, M. 21
) vinum suiuiu

,
sine Venner

,
L,M

}

gdfiar, gode
, t.L. heimkynna sinna, Ii> M. 23

) lendur sin-
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kaupir ser skip, er uppi stoS i Hraunhafnarosi.

Ré8ust til ferSar me8 honum XXX manna: var

par i ferci Ormr fra Arnastapa, ok kona hans,

ok a'Srir vinir porbjarnar, peir er eigi vildu vi8

hann skilja. Si8an letu peir i haf
1

,
ok

2
er peir

voru
3

i hafi
4

,
tok af byri

;
fengu peir hafvillur

4

,

ok forst peim ogreitt um sumarit. pvinæst kom

sott 1 li8 pcirra, ok andaSist Ormr, ok Halldis

kona hans, ok helmingr li8s
6

peirra. Sjo tok ! at

stæra
7

,
ok [poldu menn hit mesta

8
viis ok ve-

sohl a marga vega; en toku p

6

9
Herjdlfsnes å

Grænlandi vi8 [vetr sjalfan
10

. Sa ma8r hét por-

kell, er hjo a Herjolfsnesi
;
liann var

1

1

hinn hezti

bondi
;
hann tok vi8 porbirni ok ollum skipverjum

hans um vetrinn. porkell veitti peim skoruliga
12

.

I penna tima var hallæri mikit a Grænlandi

;

hof8u menn fengit litit fang
13

,
peir er i [vci8i-

fer8ir liof8u farit
14

,
en sumir ekki aptrkomnir. Su

kona var par i hyg8
15

er porbjorg hét; hun var

spakona, ok var kollut litil volva
16

;
liun haf8i

att ser IX systur, ok voru allai’ spåkonur, en hun

einvar pa
17

a lifi. pat var hattr porhjargar um

vetrum, at hun for [at veizlum
18

,
ok [bu8u peir

i) Ja er Jeir hcifflu litlatit, var ve$p hagstætt, da de

havde lagt ud af Havnen
,

var Vinden gunstig

,

/. i?,Af.

2
)
cn, men, B,M. 3

) komu; kom ,
B,M, 4)haf, Af. 5

) mikil

ve«r, heftig Storm, B,M. 6
) fattes i B. 7

) stæcka, B,M,N

«) fengu Jeir mikit, B ; svå at Jeir fengu, Af. 9
) um sifcir, /.

L M. i0
)
vetrnætr sjålfar, B,N; um vetrnætur, Af. 1

») nytju-

mat5r ok, en duelig Mand og, t. B,N ; vitr ma$r ok, en forstan-

dig Mand,
t.L,M* 12

) likaSi porbirni velok bllum skipverjum

bans^ det behagede Thorbjorn og allé hans Skibsfolk vel, t. B
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et Skib, «om stod optrukket i Mundingen af Ron-

havn 39
. Til Reisen med ham forenede sig 30Mænd,

deriblandt Orm fra Arnestape
,
og hans Kone

,
og

flere af Thorbjorns Venner, som ikke vilde skilles

fra ham. De gik derefter til Soes, og da de vare kom-

ne ud paa Havet, tog Boren af; de fore vildpaa

Havet, og havde mange Vanskeligheder at kæmpe

med om Sommeren. Dernæst kom der Sygdom

iblandt deres Folk, og Orm dode tillige medhans Ko-

ne Halldis, og Halvdelen af deres Mandskab. Soen

' begyndte at oprores, og Folk udstod det storste Be-

svær og Elendighed paa mange Maader, men naaede

dog til Herjulfsnæs paaGronland40ved selve Vinte-

rens Begyndelse. Den Mand, som boede paaHerjulfs-

næs, hedThorkel; han var en særdeles brav Mand;

han tog imod Thorbjorn og alle hans Skibsfolk om
Vinteren, og ydede dem med storste Beredvillighed

Bistand. I den Tid var der storMisvæxtpaa Gronland

;

de Folk, somhavde faret paa Fiskeri, havdekun faaet

liden Fangst, og nogle vare ikke komne tilbage. I

Bygden var der en Kone, som hed Thorbjorg ;
hun

varSpaakvinde, og blev kaldt den lille Vala41
,
hun

havde haft ni Sostre, og de vare alleSpaakvinder, men

hun ene var da i Live 42. Det var TliorbjorgS Skik om

som, hcr begynder et nyt Capitel ; M har for de anforte Ord:

sva at feim porbirni lika&i allvel, 13
) udel. i B,M. 1 4

) veifci-

fer& hbffiu verit, afsamme Mening,
B ;

i obygftir farit hoféu, til

Ubygdcl- eller ode Steder
t
L,M. 1 s

) saaledes rettet efter B ;

by$, ved en Skrivefeil, A\ bygfcinni; M.
16

)
litill volve, B .

17
) ok var hun nu ein peirra eptir, M} ein cptir, JN

.,

18
) a

vcizlur, B .

i
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menn lienni
1

mest
2

lieim, er forvi tni var å [at

vita
3

forlog sin eSa årfer8\ Ok meft pvi at por-

kell var par mestr bondi, på potti til lians koma
at vita, nær 5

létta mundi [oårani pessu
6

,
sem

yfir stoS. 13y8r porkell spåkonunni lieim, ok er

lienni [par vel fagnat
7

,
sem sifir var til, på er

viS pessbåttar konum skyldi taka. Var lienni buit

håsæti
,
ok lagt undir liana hægindi; par skyldi

i vcra liænsna
8

fiSri
9

. En er hun kom um kveld-

i(, ok sa maSr er moti lienni var sendr, på var

lum svå buin, at hun hafSi'yfir ser tuglamottul
10

bian, ok var settr steinum allt i skaut ofan
1

1

;

hun hafS i å liålsi ser glertolur
12

,
ok lambskinns

[kofra svartan
13

å hof5i ok vi5 innan kattskinn
14

bvit, ok bun liafSi stal i liendi, ok var å knappr,

liann var bumn meft mersmgu 15

,
ok settr

16
stein-

um ofan um knappinn
;
hun baffii um sik [lin josku-

linda
17

,
ok var par å skjoSupungr mikill, ok varS-

v ei tli hun pari tofr sin
18

,
pau er hun purfti til

froSleiks at liafa; hun liaféi å fotum kålfskinns-

skua loftna, ok i pvengi långa, [ok å tinknappar
19

miklir
20

å endunum; hån haf&i å liondum §ér

kattskinns glofa
21

,
ok voru hvitir innan ok lofinir.

En er hun kom inn, polti ollum monnum skylt
— f

) rettet efter li (M)

;

Jeir m. h. Jeir, jl. -) lielzt, M. 3)uni,
®» ’) årltirSir, i Fleertallet, I.; atferfSir, JB. 5

) hvenær, M.
6
)
daran Jiessari, M. ’) biiin gd« viStaka, li,M. «) },esna

’ j.
liænsa.Æ, 1

0

)tyglam6ttul,iS; tiglamdttul, M. >»)ni«r

’

II,M. 1

2

)
glastolur, M. 1 *) tofur svart, L,M, ”) kattarskinn,”

M,N. > 5
) messinga, ,f

) seltum, B. >’)hnjoku ?

linda, B; hnjdska linda, H; hyndskan linda, lim
; hviSku hindsk-
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Vinteren, at hun drog omkring til Gilder, og især de

bode hende hjem, som onskede forud at vide deres

Skjæbne, ellerhvo riedes Aaret vilde blive. Og efter-

som Thorkel var der den41 fornemste Bonde, saa syn-

tes det at være hans Sag at vide, naar det Uaar, som

var indtruffet, vilde lettes44 . Thorkel indbod Spaa-

lcvinden, og hun blev der vel modtagen, som Skik

og Brug forte det med sig
,
naar man skulde tage

imod" dette Slags Kvinder. Der blev beredt et Hoi-

sæde for hende
,
og lagt et Hynde for hende til at

sidde paa; deri skulde være Honsefjeder43. Men

da hun kom om Aftenen, ledsaget af den Mand, som

var sendt imod hende, da var hun saaledes klædt,

at hun havde over sig en blaamed Remmer sammen-

bunden Overkjortel, som var besat med Stene40 lige

ned til Skjodet; hun havde Glasperler om Halsen47,

og paa Hovedet en sort Lammeskindshætte, som var

foretmed hvidt Katteskind48
;
og hun havde en Stav

i Haanden, hvorpaa der var en Knap, den var prydet

nied Messing, og oventil omkringKnappen besatmed

Stene49
;
hun havde om sig et Knodske- Bælte50,

og

derfra hang en stor Skindpung, hvori hun forva-

rede sine Hexeredskaber,somhunbehovede til at ud-

fore sinSpaadom; hun havde paa Fodderne laadne

Kalveskinds Sko, og deri lange Tvinger, og paa En-

derne af disse store Tinknappe
;
hun havde paa sine

Hænder Katteskinds Handsker, som vare indvendig

hvide og laadne. Men da hunkom ind, holdt alle det
" ' " - ' —'— 1

an linda, L

;

linda, 1

8

) fattes i tofra sina, H. 1

9

) ok

sterkliga, latuns knappar, og stærke
,
Messing Knapper, V,M ; (lat-

un, fransk laiton). 20
)
udcL af l\l

t
N. 21

)
svarla, soric t

t.L,N.
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at velja henni sæmiligar kveSjur; hun tok Jvf,

[sem lienni voru menn geSjaéir
1

til*. Tok por-
kell bondi i’ honcl henni4

,
ok leiddi liana til Jess

sætis, sem lienni var buit. porkell ba§ liana på
s

renna par augiim yfir hju ok hjorft
,
ok sva lii-

byli. Hun var famalug um allt. Bor8 voru
upptekin um kveldit, ok er fra pvi at segja, livat

6

spakonunni var matbuit
5

lienni var gerr grautr
a kiSjamjolk [ok malbuin 8

hjortu or ollum
9

kykv-
entlum, pcim er par voru til; hun hafSi mcrs-

mgarspon ok kmf tannskeptan tviholkaSan af eiri,

ok var brotinn af oddrinn 10
. E11 er borS voru

upptekin, pa gengr porkell bondi fyri porbjorgu,
ok spyrr

, hversu lienni [pikki par um at h'tast,

efia hversu skapfeld henni eru
11

par lubyli efta

hætlir manna, e3a [hversu fljotliga
12 hun 13 mun

vis verSa pess, er hann hefir spurt hana
14

,
ok

[monnum er mest forvitni at
15

vita. Hun kallast
16

ekki [muriu segja
17

,
fyrr enn um morgininn ept-

*r
y [er hun liaffti aSr

1

9

sofit um nottina. E11

[om morgininn20
[at aliSnum degi

21
var henni veittr

sa umbuningr
, sem hun [purfti at hafa til at

fremja seiéinn
22

. Hun baS ok fa ser konur, pær
1

— —
3
) skapfeldir, 13,M. -) fra [: vel, ok fio cptir pvi, sem menn

' oru henni skapfeldir til cl. e. Hun optog enlivers Hilsen vel,

dog eftersom enhver var efter hendes Sind
,
M.

3
) i, /. B,IJ •

fattes i A. 4
) visindakonunui

,
Spaakvinden, B,M.

5
) at, il/,

6
) at, B. ') al, B; or, M.

s) en til inatar henni voru bdin, B.
9
) allskonar, alskens, Bi allskyns, il/. *<>) Saaledes Bi odd-

inn, A. 1
*) virftist, Boligen forekom hende

, fra [; hversu lienni

litust, il/.
,2

) hve snart, M. ,3
) hann, han, B. ,/

») cptir, t.

B. 1

5

)menn vildu, Folk onskede, B,M. l6
)kveCst, /?.

,7
) mundu

I

* *
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for deres Skyldighed at hilse hende med hæderlige

Ord; hun optog enlivers Hilsen, eftersom han stod

hende an. HuusbondenThorkcl tog hende i Haanden,

og forte hende til det Sæde, som var beredt for hende,

fhorkelhad hende da at lade sineOine gaae over hans

Tyende ogHjord og ligesaa over Boligen. Hun var

faatalende om alt. Bordene bleve fremsatte om Afte-

nen, og det bor her fortælles, hvad der blev anrettet

forSpaakvinden; forhende blev der lavet Grod paa
Gedemelk 51

,
og dertil anrettet Hjerterne afalle Slags

Oyr, som vare der at faae 5 \ Hun havde en Messing-

skee og en Kniv afKobber 53
,
som var fastgjort i et af

to Ringe omgivet Skaft afHvalrostand og hvis Spids

var afbrudt04 . Men da Bordene vare borttagne, da gik

Huusbonden Thorkel for Thorbjorg, og spurgte,

hvorledes det behagede hende at skue deromkring
s*g> og* hvorledes Værelserne ogFolkenes Væsen der

stode hende an, og hvor snart hun kunde faae Kund-
skab om det, som han havde spurgt hende om, ogsom
alle mest onskede at vide. Hun tilkjendegav athun in-<

tet kunde sige forend om Morgenen efter, naar hun
forud havde sovet derom Natten 5 5

. Men den folgende
Dag, da det allerede lakkede ad Aften, blev der gjort

saadan Tilberedelse for hende, som hun beliovede at

have til at fuldfore Seiden 50
. Hun bad ogsaa, at de

skulde skaffe hende saadanne Kvinder, som kunde

fat uPpbera, B ; M udel, J>at,
18

) J>a, B ; udel. af M, 19
) J>ar,

der, M
; fra [: Jjegar er hon liefir, B, 20

) eptir, B. 21
)
Mhar

fra [: eptir alifcinn dag, efter at Dagen var begyndt at helde,
z ~) skyldi sem (seift) fremja, skulde udove Trolddom, Si skyldi

liruka, cr hun vildi sei« fremja, Z,M,
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er kunnu fræ8i pat, sem [til seiSsins parf
1

,
ok

varSlokkur
2
hétu; en pær konur fundust eigi

3

,

pa var leitat [at uin bæin
4

,
ef nokkur kynni

; på

segir GuSriSr: livårki em ek fjolkunnig né vis-

indakona, en po kendi Halldis, fostra min, mer

å Islandi pat kvæ8i
5

,
er [hun kallaSi varSlokkur

6
.

porkell
7

segir: på ertu happfroS
8

;
hun segir:

petta er [pat eitt
9

atferli, [er ek ætla i ongum

atbeina at yera
10

,
pvlat ek emkristin kona. por-

bjorg
1

1

segir: svå mætti verSa, at pu yrSir monn-

um 12
at li8i lier um, en på. værir [på

13 kona

ekki verri [enn åSr
15

;
en vi8 porkgl

16 [mun ek

meta
17

at få på hluti til, [er hafa parf
10

.
por-

kell her8ir nu å Gu8ri8i, en hun kve8st gera

mundu, sem liann vildi. Slogu på konur hrmg*

[um lijallinn
19

,
en porbjorg [sat å uppi

20

;
kva5

Gu8ri8r
21

på kvæ8it svå fagurt ok vel, at engi

pottist
22

lieyrt hafa me8 fegri rodd
23 kvæ8i

24

kve8it, så er par var lijå. Spåkonan pakkar

lienni kvæSit, [ok kva8 margar pær nåtturur nu

til liafa
25

sott, ok pikkja fagurt at heyra, [er

kv^eSit var svå vel flutt, er å8r vildu vi8 oss

*) Jiyrfti til scfåinn at f remja, il; (sei$) M. 2
) vartttokur, D9

3
) par, t. M. 4

) par um bæina, der paa Gaardene ,
ilf.

5
) træ'Sij B, 6

) vartilokur heita, M, 7
)
porbjdrg, B. 8

)
frd$-

ari enn ekætlafci, klogere end jeg troede ,
B t
M. 9

) pesskonar

fræfti ok, saadan Vidskab og, B,M. 1 °) at ek ætla i aungu beina

ne. at vera, som jeg ikke agter at befordre i noget
,
eller at over-

være , M. J1
)

porbjorn, urigtigt
,
B; porkell, £,itf* » 2)mer,

migj L,M. 13
)

po', dog, M. 14
) kona at, B

,
saa at ekki ude-

lades; ecki kona at verri, 1S
) udelades i B

y
M. IC

) Por"



THORFINN KARLSEFNES SAGA. 379

det Tryllekvad, der behøvedes til Seiden, og benævn -

tes Vardlokkur (eller SkytsaandersPaakaldelser 5 7

)?

men saadanne Kvinder fandtes ikke
;
der blev da søgt

paa Gaården, om nogen kunde det
;
da sagde Gudrid

:

uHverken er jeg tryllekyndig eller nogenSpaakvinde,

men dog lærte min Fostermoder Halldis mig paals-

land et Kvad, som hun kaldte Vardlokkur.

11

uDa er

du lykkelig med din Kyndighed ,” sagde Tliorkel.

Hun svarede: uDette er af den Art, at jeg ikke ag-

ter atyde nogen Hjelp derved, fordi jeg er en cliristen

Kvinde .

11
Thorbjorg sagde

: wDet kunde vel tænkes,

at gjorde Folk lier en Tjeneste dermed, og blev

dog derfor ikke en ringere Kvinde end tilforn
;
men

al Tliorkel vil jeg forlange atfaae de Ting dertil, som
man behøver at have. Tliorkel trænger nu ind paa

G udrid, og liun sagde da, at liun vilde gjore, som lian

ønskede. Kvinderne sloge nu en Kreds omkring

Trylle -Forhoiningen 5 8
,
men Thorbjorg sad oppe

paa den
;
Gudrid kvad da Kvadet saa smukt og vel,

at ingen afde der tilstedeværende tyktes at liave liort

nogen Sangkvædet med behageligere Stemme. Spaa-

konen takkede hende for Kvadet, og sagde: aNu ere

mange afde Aanderkomne til os, og finde Behag i at

hore, da Kvadet blev sunget saa vel, som dog tilforn

vilde skille sig fra os, og ingen Bistand yde os; mig

bjorgu, Thorbjorg
,
eller : afAgtelse for Thorbjorg vil jeg skaffe

}

17
) *net ek, B,M. 1

8

) sem Jarfir eru, AZ. l9
)

umliverfis,

B,M,N, 20
) uppi a sei$hjallinum, Tryllestelladset, B ; var o, s. v.,

M. _1
) Guftrifc, A.

22 )fyrr, tilforn, t. B, 2

3

) ravst, B.
**) ude-

lades i Bjlll. jltjn }iaf$f margar natturur liigat at, hun havdo

furt mange Aander (el* Væsener) did
,
B,hl.
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skiljast
1

ok enga hlyftni ossveita; en mer eru nu

inargir feir hlutir auftsynir, er aSr var [ek duliS
4

ok margir aSrir
2
. En ek kann fer fat at segja,

porkell
,

at liallæri fetta mun ekki haldast [lengr

enn 1 vetr
3

,
ok mun batna årångr

4

,
sem s

varar;

sottarfar fat, sem a
6

hefir legit, man ok batna

yånu braSara. En fer, Gu8rlSr, skal ek launa

i hond liftsinni fat, er oss hefir af fer staSit;

fvlat fin forlog eru
1

mer nu allgloggsæ
8

; fu
munt gjaforS få hér a Grænlandi, fat er sæmilig-

ast er, foat fer verSi fat eigitil langgæSar, fvlat

vegar flnir liggja ut til Islands, ok man far

koma fra fer [bæSi mikil ætt ok goS
9

,
ok yfir

flnum kynkvlslum10
[sklna bjartari geislar, enn

ek hafa megin til at geta slikt vandliga set
11

,

cnda far fu nu heil ok vel, dottir
12

! SiSan

gengu menn at vlsindakonunni
,

ok frétti fa

hverr fess ,
er mest forvitni var a at vita. Hun

var ok go8 aP
3 frasognum, gekk fat ok Iltt 1

tauma, [er liun sagSi
14

. pessu næst var komit

eptir henni af oSrum bæ 15

;
for hun fa fångat.

på var sent eptir porbirni, fvlat hann vildi eigi

heima vera, meSan slik [hindrvitni var framit
16

.

*) fdtti f, at h. fat er kvefiit var, cr a$r vildi fra oss snuast,

Bi fat er kveftit var, ok segir: ek hefi nu hugat at morgum
natturum, bæ$i sdttar ok argangs, ok eru inér&c.j hvad der var

lcvædet, og sagde :
jeg har nu tænktpaa mange Forhold (Væsener),

haade ved Sygdom og Aaring
,
og ere mig ,

2

) bæ$i ek ok

afcrfr duldir, Bj b. mer ok 6*rum duldir, M. 3
) lengi, B,M.

a
) argangr, L,M. *) er, M* 6

) lengi, B,M. ' ’) meiri enn mik

varir ok, storre end jeg havde tænkt og, t,Lr} meiri enn raenn v.
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ere nu mange af* de Ting klare, som tilforn vare

skjulte baade for mig og mange andre. Men jeg kan

sige dig det, Thorkel, at dette Uaar vil ikke liokle

ved længer end i Vinter, og Aaret vil forbedre sig,

saasnart Vaaren kommer. Den Sygdom, som bar

hersket her, vil ogsaa standse hurtigere
,
end man

venter det
;
men dig, Gudrid

,
skal jeg strax lonne

for den Bistand, som vi have haft af dig, thi din

tilkommende Skjæbne er mig nu ganske klar; du

vil gjore det Giftermaal her i Gronland, som er an-

seeligst, skjont du ikke vil komme til at nyde godt

af det længe
,

tlii dine Veie ligge ud til Island,

og der vil du blive Stammoder til en stor og god

Æt, og over din Afkom ville skinne klarere Straaler,

end jeg har Kraft til noie at bemærke saadanne 50
,

men hil dig nu, Dotter, og far du vel!
11 Siden gik

Folk til Spaakvinden, og enhver spurgte da om det,

som han helst onskede at vide. Hun vargod i sine

Svar, det slog heller ikke meget feil, hvad hun sag-

de00 . Dernæst kom der nogle efter hende fra en an-
/•

den Gaard
;
oghun drog strax did. Der blev da sendt

Bud efter Thorbjørn, thi han havde ikke villet være

hjemme, medens saadan overtroiskFærd blev 6vet 0

1

.

Veirliget blev snart mildere, somThorbjorg havde

ok
, storre end Folk tænkte

, og
, M.

8
) avll glavggsæ, alle tyde-

Uge, B,D,M. 9
) ættbogi bæ'Si mikill ok gdtir, B

f
Af. 10

) ætt-

kvislurrij B, 1 *) mim skina bjartr (fagr) geisli, vil skinne en

klar Straale
, B,M, 1 *) mm, titt.M,N; ogM endvidere

:

sagfti hun.
a 3)d,M%

14
)s. hiin, som hun sagde, B ; gekk pat ok allt eptir sem

hun sag^i, det gik og alt eftersom hun sagde, L,M.
1 s

) bæum,
Gaarde, M. 1G

) saaledes A} heifini var iramin, B ; heitlni færi

fram, hedensk Færd ovedes
, L,M.
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VeSråtta batnafti skjott*', sem porbjorg haffti sagt.

Byr porbjorn skip sitt, ok ferr [partil er
2
liann

kenir i Brattaldift
3
. Eirikr tekr [vel vift honum

meS bliSu
4

,
ok kvaft pat vel, er hann var par

kominn. Var porbjorn me8 honum um vetrinn,

ok skuldalift hans, [en peir vistuSu haseta me8
bondum 5

. Ep tir ura varit gaf Eirikr porbirni

land a Stokkanesi, ok var par gerr sæmiligr bær,

ok bjo hann par
6

si8an.

AfLeifenumheppna; ok kristnikom a Grænaland.

4. Eirikr atti på konu, er porhildr
7

hét, ok

[vi8 henni
H

II sonu; hét annar porsteinn, en ann-

ar Leifr; peir voru baftir efniligir menu, ok var

porsteinn lieima me§ foSur sinum; ok var eigi
9

så maftr å Grænlandi, er jafn-mannvænn’ 0
potti

sem hann. Leifr hafåi siglt til Noregs, ok var

me8 Olafi konungi Tryggvasyni. En er Leifr sigldi

afGrænlandi um sumarit, ur8u peir sæhafa til Su8r-

eyja. paSan byrjaSi peim seint, ok dvoldust

peir par lengi um sumarit. Leifr lagSi pokka 11
.

å konu, på er porgunna hét; hun var kona ætt-

stor, [ok skilcli Leifr at hun mundi vera marg-
kunnig 12

. En er Leifr bjost
13

brott, beiddist por-

gunna at fara meS honum. Leifr spurSi, hvårt

pat væri nokkut14
vili frænda hennar; hun kveftst

[pat ekki hirfta
15

. Leifr kveSst eigi pat kunna

[sjå at sinu rå8i
16

,
at gera hertekna svå storætt-

*) J>cgar cr voratdk, saasnart Vaaren begyndte, li,M, 2
)
urins,

M.
3
)
Brottuhh’S, stundum i IC A

) vift lionum baftum hond-

um, mod ham med begge Arme
, Ifhl, 5

) udelades i 7i. 6
)
lengi

længe, t, Ji forbinder dette og næste Capitel, 7 )pjo$hildr, 77
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sagt. Thorbjørn gjorde sit Skib i Stand, og fortsatte

Reisen, indtil han kom tilBrattelid. Erik tog imod

hammedVenlighed, og sagde at det var vel at ban var

kommen der. Thorbjorn var bos ham om V interen

tillige med sin Familie, men Skibsfolkene skaffede de

Herberge hos Bønderne. Om Vaaren efter gav Erik

Thorbjorn Land paa Stokkenæs 02
,
og der blev op-

fort en anseelig Gaard, hvor han siden boede.

Om Leif den Heldige og Cliristendommens Ind-

førelse paa Gronland..

4. Erik havde en Kone, som hed Tliorhilde ° 3
,
og

med hende to Sønner; den ene hed Thorstein, og den

anden Leif04
;
de vare begge vakkre Mænd

,
og

Thorstein var hjemme hos sin Fader, og der var ikke

nogenMand paa Grønland, der gav bedre Haah om

.
sig at blive til noget end han. Leifhavde seilet tilNorge

og været hos Kong OlafTryggveson. Men da Leif sei-

lede fra Grønland om Sommeren, bleve de forslaaede

til Syderøerne. Det varede længe, inden de derfra fik

Bør, og de maatte derfor opholde sig der længe om
Sommeren. Leif blev forelsket i en Kvinde, som lied

Thorgunna
;
lian var afen fornem Slægt, ogLeiffandt,

athun maatte vide meget (være tryllekyndig). Og da

Leifberedte sigtil at drage bort, bad Thorgunnaom
Lov til at drage med ham. Leif spurgte, om del var

med hendes Frænders Villie. Hun sagde at hun ikke

brød sig derom. Leif sagde at han ikke kunde finde

K,L,M,N
}
formodentlig hendes christne Navn. 8

J
udeladesi B. 9

) J>«i,

da, t. B ,• Jar, der
>

tø, i
°) mannvænligr, Hm. 1

1

)
Jrinka, Tim ;

liug, B, ,0
-) ja t saLeifr, at hun mundi kunna fleira enn fatt eitt,

]},M,N. 1 3) senede
,
B,M,N. 1

4

) udel. M. 1 s

) rettet for:

F o. hirta, si; ekki at J>vi Tara, B,M.
,6

) udelades i B,M.
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a5a konu i okunnu landi, en [ver liSfair
1

. pdr-

gunna mælti : eigi er vist at per piltki pvi betr

raSit. A pat mun ek po hætta, sagfti Leifr.

pa segi ek per, sagSi porgunna, at ek [man fara

kona
2

eigi einsaman, ok [em ek
3

me<5 barni, segi

ek pat af pi'num voldum; get ek [at pat mun
vera sveinbarn, pa er fæSist

4

;
en pottu vilir aung-

an gaum at gefa, pa matx ek uppfæSa svelninn

ok per senda til Grænlands, [pegar ^ara ma*

meft oSrum monnum; en ek get, at per verSi at

pyilikum nytjum sonareigniri*, sem nu verSr

skilnaSr okkar til
7

;
en koma ætla ek mer til Græn-

lands, aSr lykr. Leifr gaf henni fingrgull ok

va'Smals* mottul grænlenzkan [ok tarinbelti
9

. pessi

sveinn kom til Grænlands, ok nefndist porgils.

Leifr tok viS lionum at fafterni, ok er pat sumra

manna sogn, at pessi porgils [liali komit
10

til

Islands [fyri Froéarundr um sumarit
11

,
en sja

[var sfåan a Grænlandi 12

,
ok potti par

13

enn eigi kynjalaust um hann
14

verSa, a3r lauk.

peir Leifr sigldu brott or SuSreyjum, ok toku

Noreg um haustit. For15
Leifr til hirSar 6lafs

konungs Tryggvasonar
;
lagSi konungr å bann go$a

virSing, ok pottist sja at hann mundi [vera vel-

*) vera litSfar, kape saa lidet Mandskab, L,M» :!

) ferr, B,M.
3
)
mun ek vera, jeg troer at jeg er, B,M, 4

) ok at ek muni

svein (sveinbarn, A/)fæt5a, få er få kemrtil, og at jeg pil fode en

Dreng, naar Tiden er omme, B,M. 5
) fa til er færr, M. 6 )vi$

mer, med mig ,
t. B; så son er fri att v. m„ M.

7
)
udel i

M. 8
)
udelades i B,M. 9

) me« kvennbelti, tilligemed et

Kvindebelte
,
L. 1 °) kæmij B.

1 *) um sumarit fyrir Froftårundr,

i Frdflarundrum um sumarit, J,AT. ,2
) kom å Græn-

porgils
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det raadeligt for sig, i et fremmedt Land at bortfore

en Kvinde afen saa stor Herkomst, især da han kun
havde faa Folk med sig. Thorgunna sagde: uDet er

ikkejvist, at du vil tykkes bedre om den Beslutning.”

uDet vil jeg dog forsoge paa,” sagde Leif. uDa si-

gerjeg dig,” sagde Thorgunna,
uat jeg farer ikke ene,

thi jeg er frugtsommelig, og jeg udlægger dig for Fa-
der til Barnet.; jeg aner at det vil være et Drengebarn,
naar det fodes; men skjont du ingen Agt vil give hcr-

paa, saa vil jeg dog opfodeDrengen og sende digham
til Gronland, saasnart lian kan drage med andre
Mænd; menjeg aner, at denne Son vil blive dig til li-

gesaa meget Gavn, som vor Skilsmisse nu lover; dog
agter jeg mig engang, inden Enden tager, til Gron-
land.” Leifgav hende en Guld-Fingerring, en grøn-
landsk Vadmels Kaabe og et Bælte afHvalrostand.
Denne Dreng kom til Gronland, og hed Thorgils.

Leif vedgik at være hans Fader, og tog imod ham,
og nogle sige, at denne Thorgils er kommen til Is-

land omSommeren forFrodaa-Undere 65
;
men samme

Thorgils var siden paa Gronland, og det syntes ikke
heller der at gaae aldeles naturlig til med ham, in-

den Enden tog. Leif seilede med sine Folk bort
fra Syderoeme, og kom til Norge om Hosten. Leif
begav sig til Kong Olaf Tryggvesons Hof

;
Kongen

holdt ham i megen Ære, og troede at see, at han
maatte være en veldannet Mand. Engang komo o
land, Lom til Gronland

,
B,N\ udelades ganske af M. 1 3

)
ude-

lades af B.M. « *)Hgesaa .
l5

) réSst, B.
O ronlands historiske Mindesmærker. 1 Bind. /n*V\
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menntr ma&r'. Eitt sinn kom konungr at mal i

viS Leif, ok segir: ætlar pu ut
1

til Grænlands i

sumar
3

? pat ætla ek, sagSi Leifr, ef pat
4

er y'8v-

ar
5

vili. Konungr svarar: ek get [at. pat mun

vel
6
vera, ok skaltu pångat’ fara meS erindum

ininum, ok bo8a par
8

kristni. Leifr kvaS lianri

rafta skyldu
6

,
en kveSst hyggja, at pat erindi

mundi toril utt a Grænlandi. Konungr kveSst eigi

pann
10

mann sja, er betr væri iilfallinn" enn

hann: ok muntu [giptu til bera
12

. pat mun pvi

at eins, segir Leifr, [ef ek nyt ySvar
13

viS. Lætr

Leifr i bal, [ok er
14

leingi uti, ok hitti” a lond,

pau er hann vissi aSr enga von til
16

;
voru par

hveitiakrar sjalfsanir ok vinviSr vaxinn; par voru

pautré er [mosur hétu
17

,
ok hofdu peir af pessu

ollu nokkur merki, [sum tre sva mikil, at i hus

voru logik Leifr fann menn å skipflaki
18

,
ok”

flutti lieim meS ser
20

;
syndi hann [i pvi hina

mestu stdrmennsku ok drengskap, sem morgu

o'8ru, er
21 hann kom kristni å larulit

22
,

ok [var

1

) ver’Sa vel metinn, blive meget anseet , L,M.
2

)
udel. i M

;

at sigla, at seile, Bi aptr at sigla, at seile tilbage, L. 3
) M till.

her at sigla. *) så, B. s

)
getør, /. M. (<

) svå megi, M. 7

) ude-

lades i B.J\1. *) saaledes berigtiget i få, A; å Grænlandi, i

Grimland, B,M,N. 9
) muridu, B,M. ,0

) udel, afM. ' ') til

fess fallinn, M.
1

2

) einn far til giptu bera, og du allene vil have

Lykke dertil, M, 1

3

) at ek njota y$ar, M,N. 14>
) fegar hann

var biiinn; Leif velkli, saasnart han var færdig
,
og omdreves,

1

5

) hann, /. M. ‘ 6
) i, B; ekkert af nr nein deili til,

som vare ham ganske og aldeles ubekjendte L ; ekki o. s. v., M*
,7

) niosur h., A ;
mausur hetu, B

j

mavsur heita, J\I .
1

«) ude-

lades i B,M,N,
som saaledes berette at Leif tog Prover aj
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Kongen i Tale med Leif, og sagde: uAgter du dig

ud til Gronland i Sommer?” uDet agter jeg,” sagde

Leif, uhvis det er eders Villie.” Kongen svarede:

uJeg holder for, at det vilde være godt, og du skal

drage did med mil Ærende og forkynde Folket Chri-

stendommen.” Leif sagde at hanskulde raade,men

tilfoiede, at han troede, dette Ærende vilde være van-

skeligt at udfore paa Gronland. Kongen sagde at han

ikke kjendte nogenMand, der var bedre skikket dertil

end han: uog det vil vist lykkes for dig.” Da vil

!

det allene skee,” sagde Leif, ufordi jeg dertil nyder
'

godt af eders Lykke.” Leif begav sig nu paa Rei-

sen, og drev længe om paa Soen, og traf paa Lande,

som lian forud ikke vidste noget af0G
;
der vare

selvsaaede Hvedeagre og Viinranker opvoxne; der

vare ogsaa de Træer, som kaldes Masur, og de

toge af alt dette nogle Prover; somme Træer vare

saa store, at de bleve brugte til Bjælker i Huse.

Leif traf paa nogle Folk paa et Skibsvrag, og forte

dem hjem med sig67
;
Leif viste deri, som i meget

andet, den storste Hoimodighed og Driftighed, at

han indforte Cliristéndommen i Landet, og blev be-

>

alle Bandets Frembringelser hjem med sig
,
hvorimod de ganske

fortie Beretningen om de forliste Skibsfolks Redning.
1

9

) Leifr,

^

R* ~ n
) ok fékk ollum vist um vetrinn, og skaffede dem alle Op-

hold om Vinteren, t. B; ollum si'num miinnum, alle sine Mcend
(Skibsfolk), ]\J, 21

) svå mikla stdrmennsku ok gæzku af ser, saa
stor Hoimodighed og Godhed

,
B } M udelader ok gæzku, men har

for er i Slutningen at. 22
)

ok kallafti Vinland hitgdfca, og
kaldte det Viinland det Gode ,

l . L ; ok kallafli f)at o . s. r., 1\T.

(
25 *)

I

'

'
l *

,I
1

|

k
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jafnan siSan
1

kallaftr Leifr hinn heppni. Leifr
2

tok land i Eiriksfirfti, ok for heim siftan
3

i Bratta-
* *

hliS; toku par allir
4 menn vel vift lionum. Hann

boftafti bratt [kristni um landit ok almenniliga

tru
5

,
ok syndi

6 monnum 1
orftsending élafs kon-

ungs Tryggvasonar
8

,
ok sagSi, hversu morg ågæti

ok mikil dyrft fylgfti pessum siS. Eirikr tok pvi

• måli seint, at låta sift sinn, en pjoftliildr
9 gekk

skjott undir
10

,
ok let gera kirkju eigi

11
allnær

husunum; [pat hus var kallat
12

pjofthildarkirkja
13

;

haffti liun par fram bænir sinar, ok peir menn

sem vift kristni toku
14

,
pjofthildr vildi ekki sam-

ræfti
15

vift Eirik, siftan hun tok tru, en lionum var

petta mjok moti skapi. [Å pessu
16

gerftist orft

mikit
17

,
at [menn mundu 18

leita
19

lands pess er

Leifr [liaffti fundit
20

;
[var par formaftr at por-

'steinn Eiriksson
21

,
froftr maftr ok vinsæll

22
. [Eirikr

var ok [tilbeftinn, ok truftu menn hans gæfu framast

ok forsjo
;
liann var lengi fy ri, en kvaft eigi nei vift

23
,

' — ^——— 1

1

^^ —— *"

')hann bjargafii monnunum ; var hann, han frelste Folkene, og

blev, B ,* liann bjargafci svå monnum lir sinni villu
, han hjalp

saaledes Folk ud af deres Vildfarelse, L,M ; den sidste har end-

videre: ok var fvi siftan, og blev derfor siden. 2
) sigldi eplir

J>at til Grænlands ok, seilede derefter til Gronland
,
og

,
t. L,M-

3
) udelades i B,M. 4

) udelades i B}M. 5)kristna trii uin land-

it, M. 6
) sagfti, M. 2

) bréfok, Brev og , t. D. 8
) far incft

S^ndi liann feim jarftteiknir, tillige viste han dem Jertegn, t. L.

9^porhildr > bestandig G, II.
I0

) fetta, t. M. 1
*) udelades i

Jj,M

;

cigu, B,N. 12
) var hon kdllut, M. 1

3

) pdrhildarkirk-

ja. G, IL
,4

)
en feir voru margir, som vare mange

, /, B,M,N.

*5) halda samfarir, B,M,N. ,6
) af fessu, B,N ; afvi,

siftan, derefter ,
M. ,7

) å, M. 18
)
hannmundi, han vilde,

M. l9
) vitja, besogef

L. 20
) fann, M. 21

) gdftr ok, god og,
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standig siden kaldt Leif den Heldige. Leif landede i

Eriksfjord, og drog siden hjem til Bratte! id; der toge

alle velimod liam. Han forkyndte snart Christendom-

menogden almindelige (katliolske) Tro i Landet, og

foredrog for FolketKong OlafTryggvesons Ordsen-

ding, og forklarede dem, hvor megen Herlighed og

Giands der var ved denne Tro. Erik varlangsom til at

tage nogen Bestemmelse om at forlade sin Tro, men

Tlijodhilde 08 lod sig snart bevæge, oghun lod hygge

én Kirke ikke ganske nær ved Husene; dette Huus

blev kaldt Thjodliildes Kirke. Der holdthun og de

andre, som antoge Christendommen, deres Bonner 60
.

Tlijodhilde vilde ikke, fra den Tid hunhavde antaget

Troen, have nogen Omgang 70med Erik; og dette var

ham meget imod. Der taltes nu meget om, at man

skulde foretage en Opdagelsesreise til det Land, som

Leifhavde fundet. Den, som især skyndte hertil, var

Thorstein Erikson, en kyndig og afholdt Mand. Erik

t. B. 21
) var hann far me«al manna vinsæll ok frd«r haldinn.

Han (Erik) var der meget afholdt blandt Folk og anseet for kyn-

dig
, M ; N till . gd«r raaSr, en god Mand, men udel. haldinn.

23
) tilbo«it af vinum hans at hætta a fer« fessa me« honum, fvi

feir sdg«u hans gæfa mundi framast vera ok forsja
;

var hann

skips furfi vi«, indbuden af hans Venner til at forsoge at gjore

denne Reise med ham
f

thi de sagde at hans Lykke og Klogskab

vilde være fortrinligst ; han fattedes Skib
, J; bu«u ok Eiriki

vinir hans at hætta a fessa fer« me« honum
, fviat feir sog«u at

hans gæfu ok forsjar mundi framast at njdta; var hann bratt

fessa fus, Eriks Venner bode ham at forsoge at gjore denne Reise

med ham
,
thi de sagde at det vilde være bedst at benytte hans

Lykke og Klogskab ; han var strax beredt dertil, L» Dette ud-

trykker M saaledes

:

Bu«u ok Einki vinir hans fvl 5 e *r

sdg«ust hans gæfu ok forsjar mundu framast at njdta. D tilfoier

at si«ustu, tiIsidsf.
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• » #

er vinir hans [h;i5u hann' tiT; hjoggu 3

siéan

skip pat, er porbjorn4
hafBi ut

5
haft, ok voru

tilraSnir XX menn, okhofftu [litit fe
,

eigi meira

enn
6
våpn ok vislir. pann myrgin reié Eirikr’

heiman
,
tok liann [einn kistil, ok var par i" guli

ok silfr
4

,
fal hann pat

10

,
ok for siSan lefåar sinn-

ar; ok" [har sva til at hann féll
12

af baki, ok

[brotna rifin i siSunni
,

en lesti hondina i axlar-

liSnum
13

. Af [peim atburS
14

sagSi hann porhildi
15

konu slnni, at hun tæki féit a brott*
6

,
Iczt pess

hafa atgoldit, er hann haféi féit folgi t. SiSan

sigldu peir ut or EiriksfirSi me8 gleSi mikilli”;

potti peim [allvænt sitt cfni‘
fl

. pa velkti uti lengi

i hafi”, ok komu peir ek'ki a pær i0
sloSir, seni

peir vildu
21

. peir komu i syn vift Island
22

,
ok

sva hofftu peir fugl af Irlandi; rak
23
pa skip peirra

um haf innan; [foru aptr um haustit
24

,
ok voru

[allmjok væstir ok25
prekaftir

26

;
koma vift [vetr

') fystu liann, og tilskyndede
, B,I,M. 2

) udel. M .
3
) feir,

de, t. B,M. 4
) Vifilsson, /. //. 5

) fangat, t. M. 6
) feir fe

Ltit, en meira, lidet Gods, men mere, B ; eigi mikit le, en meira,

ikke mange Penge
, men mere, L,M,N. 7

) morgin er Einkr før,

Morgen da Erik drog, B,M,N. «) kistil farin er i var, M.
9
)
sem (er) hann sjalfr atti, som han selv eiede, L,M. ,0

) le,

Gods, t.B,M. 1 1

) reiS til skips, red til Skihel
,

/. il/.
1
-) (jr liann

var skainma leiS (skamt) kominn, feil hann, da han var kommen
et kort Stykke Vei, faldt han, B,M. 1

3

) braut rif sin
, ok lesti

tixl s:na, (tixlina ok kvaS viS : a-i ai! hrod sijie llibbeen
, og for-

slog sin Skulder
,
og skreg au! au! B,N ; M har isteden for dette

Ifdraab ,
allene Ordet hatt, hoit

;

hrotnuSu II rilin i siS-

unni, brod to Ribbeen i Siden, D .
14

) fessum atburfti, il/.

,s
)
sendi hann orS, sendte Bud, B

;

gjorSi hann boS , M, men
udelader Navnet.

,6
) brutt fat er hann hafSi følgit, som han

havde skjult, B; falit, 1,1)1.
,7

) udelades i B,M. 1 *) vænt um
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blev ogsaa anmodet om at drage med, da man hav-

de storst Tiltro til lians Lykke og Klogskab; han

var længe derimod, men da hans Venner bade liam
o 7

indstændig derom, afslog han det ikke 71
. Dernæst

gjorde de det Skib i Stand, hvorpaa Tliorbjorn var

kommen derud, og tyve Mænd bleve bestemte til

Reisen
;
de forte lidet Gods med sig, og ikke mere

end deres Vaaben og Fodevarer. Den Morgen, da

Afreisen var bestemt, red Erik hjemmefra, han tog

da et Skrin, hvori der var Guld og Solv, dette skjulte

han i Jorden, og begav sig siden paa Veien; og da

ramte ham det Uheld, at hanfaldt afHesten og brod

Ribbenene i Siden, og forslog Armen i Skujderledet.

Dette bevægede ham til at bede sin KoneTliorhilde at

hun skulde tage Pengene bort, og han udlod sig med,

at han nu havde undgjeldt for det, at han havde

skjult Pengene 72
. Siden seilede de ud af Eriksfjord

med stor Glæde, og liayde den bedste Forliaabning

om deres Reise. De dreve længe om paa Havet, og

kom ikke paa de Veie, som de vilde. De kom Is-

land i Syne, ogsaa bemærkede de Fugle fra Irland;

deres Skib drev saaledes hid og did i Havet
;
om

Hosten droge de tilbage, og vare saare meget med-

tagne af Slud ogUveir og udmattede afStrabadser

;

de kom ved selve Vinterens Begyndelse til Eriks-

sitt rrifc, ~B, /)/.
1 9

) htiium, Af. 20
) sæin, en Skrivefeil 3

B,N,
2 *) haldit hafa, t, Af.

2 2

) Irland, M; land, N. 2

3

) reiddi, B,M,N.
- 4

)
hurfu feir svå aptr er haustaSi, de vendte tilbage, da Hosten

(Efteraaret) indfandt sig
} Af. 2:

’) mæddir ok injok ,
udmattede

og meget
,
B

;

mæddir ok, M. 2C
)
er feir natiu at kenna Græn-

land, da de naaede saa nær Gronland3 al de kunde kjende Lan-

det

,

/. L,M.
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sjalfan a‘ EiriksfjorS
;

pa. mælti Eirik r: katari

[sig] (lu ver i sumar 2
ut or lirSinum

3

,
enn nu eru

ver
4

,
ok eru po enn

5 morg goS
6

at
7

,
porsteinn

svarar: pat er nu" [hdfåingligt bragcT, at [sja

nokkut gott
10

raS fyri peiin monnum ollum
11

,
sem

hér eru nu raSstafalausir
12

,
ok fa peim [vist i

velr
13

. Eirikr svarar: [pat er jafnan satt, sem

mælt er, at eigi veit fyrr enn svarat er, ok sva

man liér fara
1

4

;
[skal nu hafa ra5

1

5

pin um petta.

Foru nu allir, peir er eigi lioféu aSrar
16

vistir,

mcS peim feSguin
17

;
siftan [foru peir heim i

Brattahli8, ok voru par um vetrinn
18

.

porsteinn Einksson fékk purfåar
10

; aptrgongur.

5. Nu er fra pvi at segja at porsteinn Eiriks-

son vakti honorS viS GuftriSi
20

,
ok var pvi måli

vel svarat, bæSi af henni, ok af foSur liennar;

er petta at [råSi gert
21

. porsteinn gengr at ciga

Guftrfåi, ok var petta bru&kaup i BrattahliS um
liaustit; for sja

22
veizla vel fram, ok var n

mennt23
. porsteinn atti bu i VestrbygS

24
a bæ

peim, er hét
25

iLysufirSi
;
en så maSr atti parlielm-

mg 26
lbui, er porsteinn hét 27

;
Signér liétkonahans.

’) sjalfan, selve Eriksfjord, B,N. 2

) sandsynligere vdru fer i

sumar, er fer fdruft, vare I i Sommer
, da I droge

, B,M,N.
3
) f|r$* fessum, denne Fjord

, M.
4
) fer, /, M paa begge Ste-

der. J
) nu, B}M. 6

) gdS raft, gode Raad,
Jj,M. 7

) sagfti liann,

t. M.

8

) fa, då, M. '>) hoffiingsbrag* , M. 10
) udelades i B.

11
)

udelades i B. 1 2
) rrifclausir, B,N ; M har fra forste [: segja

nokkut rafl feim sem nu eru rafilausir. **) visljr, B,M,N.
,4

) udelades i B. 1 5
) or$, B. 16

) afcr, tilforn
, B.

’ 7

) Iste

-

denfor de{ foregaaende fra Mcvrkct [ har L

:

fessinn finuin
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fjord; da sagde Erik: uGladere seilede vi i Sommer

ud afFjorden, end vi nu ere 73
,
og der ere dog endnu

mange godeRaad for os.” Thorstein svarede
: uDet

egner signu enHovding at drage nogen Omsorg for

alle de Mænd
,
som nu ere her uden noget vist Til-

holdsted, og at skaffe dem Herberge i Vinter.” uErik

svarede: uDet er bestandig sandt, som det hedder,

at en Sag ikke er klar, for der er svaret; og saa

maa det gaae her; vi skulle nu folge dit Raad i

dette.” Alle .de, som ikke havde andre Herberger,

fulgte nu med Erik og Thorstein; de droge hjem

til Brattelid, og vare der om Vinteren.

Thorstein Eriksonfik Thurid (Gudrid); Gjengangere.

5. Nu er at fortælle om
,

at Tliorstein Erikson

bedede til Gudrid, og det Andragende blev vel op-

taget baade af hende og hendes Fader; dette blev

altsaa besluttet. Tliorstein ægtede Gudrid, og de-

res Bryllup stod i Brattelid om Hosten; dette Gilde

gik vel af, og der vare mange forsamlede til sam-

me. Tliorstein havde Bo i Vesterbygden paa den

Gaard, som hed Lysefjord74
,
men Halvdelen i Boet

havde en Mand, ved Navn Tliorstein, hans Kone

raSum skal sæta, ok fa peim monnum vistir ok vifttoku, er eigi

hofftu a$r haft, me$ okkr feftgum, disse dine Raad skal man

folge, og skaffe de Folk
,
som endnu mangle saadant, Modtagelse

og Ophold hos min Fader og mig

.

ia
) toku J)eir land, ok fdru

heim, landede de og droge hjem
,

li.
19

) Guftriftar, M\ B fattes

her som overalt Capitel-Overskrifter. 20
)
porbjarnarddttur ,

t.

Bi ddttur porbjarnar, M. 21
) raCura gjort at, besluttet at,B,M.

22
) su, B,M. 23

) mjdk fjolmcnn, M. 24
)

Vestri bygfi, B.

2S
) heitir, R. '-<•) heimili, Hjem, L,M. 27

) lika svå, ligeledes
,

till. L. ,
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For porsteinn i Lysufjorft [um liaustit til nafna

sms
1

,
ok pau Guftriftr bæSi. Var par vift

2

peim

vel tekit; voru pau par um 3

vetrinn
4

. pat gerft-

ist par
s

til tiftinda, at sott kom i bæ peirra, er

[litit var af vetri
6

. Garftr

7

het par verkstjori;

[liann var ekki
a

vinsæll
9

maftr; liann lok fyrst

sott, ok andaftist; siftan var skaint at bifta, at

liverr [lézt at oftrum
10

. på tok sott porsteinn

Einksson ok Signér, kona porsteins, [nafna lians
11

.

Ok eitt kveld fystist Sigriftr at gånga til nåfta-

huss
12

,
er stoft [i gegn 13

utidyrum; Guftriftr fylgfti

henni
14

,
ok liorfftu pær moti utidurunum

15

; på
kvaft [hun vift liått, Sigriftr

16
. Guftriftr mælti:

[vift liofum 6varliga
17

farit, ok åttu aungan staft

vift, at kalt
18

korni å pik, ok [foru vift beim 19

sem skjotast! Sigriftr svarar: eigi [er fært
20

at

svå bunu; liér er nu liftit pat allt hit daufta fyri

durunum, ok [porsteinn, bondi 21
pinn, ok par

kenni ek mik
, ok er slikt hormung at sjå. Ok

er petta leift af, mælti hun: [foru vift nu, Guft-

riftr
22

! nu sé ek ekki liftit. Var på [porsteinn

') udelades i B, 2
) Foru pau porsteinn ok Gu«n«r lieim i

L^suljor«, ok var, Baade Thorstein og Gudrid toge hjem til Ly-
sefjord og

, M. 3
)
er lei« é, dq. det led ud paa Vinteren ,

4
) vinturinn, B,N. 5

) par, /. M. 6
) leiS a vetr, da det gled ud

paa Vinteren
, M. ’) saaledes A paa dette Sted

;

Garfci

») ok var, M; ekki udel. af N. ’) dvinsæll , N. ,0
) tok sott

at b«rum, ok bnduftust, blev syg efter den anden og dode, B
}M,

11
) udelades i i?; bonda, M. ,2

) garSs pess
,
den Indhegning, B,

M,N. 13)gcgnt, MjN. *«) til dyra, tilDoren, t. M. 1S
) dyr-

uoum, B,M. “) Signer o! B

;

Sigriftr vi« hått, Mi Sigriftr
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lied Sigrid. Thorstein drog til Lysefjord om Hosten

til sin Navne, og Gudrid fulgteham did. Der hlev ta-

get vel imod dem, og de vare der om Vinteren. Det

indtraf der, at Sygdom kom ideresGaard strax i Be-

gyndelsen af Vinteren. Gardar hed den Mand, som

forestod Arbeidet der paaGaarden; han var ikke af-

holdt; han blev forst syg og dode; siden varede det

ikke længe, inden den ene dode efter den anden. Der-

paa angreb Sygdommen Thorstein Erikson og hans

Navne Thorsteins Kone Sigrid. Og en Aften vilde

Sigrid gaae til Lillehuset, som stodover forHuusdo-

ren ; Gudrid fulgte hende, og de vendte imod Indgan-

gen
;
da udstodte Sigrid et Skrig. Gudrid sagde

: uVi

have baaret os uforsigtig ad, og skynd dig, at du ikke

skal blive kold, og lad os strax gaae ind igjen, saa hur-

tig som vi kunne. 1
’ Sigrid svarede

: uEi er det saa let at

gaae tilbage, snaledes som Sagerne nu staae, thi her er

nu hele de Dodes Skare foran Doren, og din Mand
Thorstein, og der kjender jeg mig selv, og er sligt

skrækkeligt at see.
1
’ Og da det var forbi, sagde hun:

JLadosmigaae, Gudrid! nu seer jeg ikke denne Ska-

re længer.

11 Da var Thorstein forsvunden for hen-

> A. i’) uhyggiliga, B. 1H
) ve$r, kold Blæst

,
t. Z?.

19
) forum inn, lad os gaae ind , B; istedenfor det foregaaende

fra det forste Mærke [ har L : hvat leztu svå ohiggiliga, ok åttu

eing.nn sta$ at vera vi‘5 kalt vcftr, ok kom aptr fra dyrunum nu
inc v

5 mfcr, hvi hærer du dig saa ubetænksomt ad, og du kan paa
ingen Maade taale at opholde dig i Kulden

,
og kom nu tilbage

fra Baren med mig! 20
) fer ek, gaaer jeg, B,M. 21

) par l

sve.it kenni ek porstein bo'nda , i denne Skare kjender jeg din

Mand Thorstein
, M.

22
) udelades i B.
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horfinn henni
1

;
fdtti liann a8r haft

2
hafa svipu

hendi
,
ok vilja herja li8it. Si8an gengu fær

inn, ok åftr morgun kæmi, fa var hun latin 3
;

ok var ger kista at likinu. Ok fenna sama dag

ætlu8u menn 4
at roa, ok leiddi porsteinn fa til

vara, ok [i annan lit
5

for liann at sja
6

veiSisltap

feirra. pa sendi porsteinn Eiriksson nafna sin-

um or8
7

,
at hann kæmi til hans, ok sag8i sva, at

far væri varia kyrt, ok husfreyja vildi færast a

fætr
8

,
ok vildi undir klæSin lija honum, ok er

hann kom inn
9

,
var hun komin upp a rekkju-

stokkinn
10

; fa tok liann liana hondum, ok lag8i

boleyxi fyri [brjdst henni
11

. porsteinn Eiriksson

anda8ist nær dagsatri
12

. porsteinn bondi 13 ba8

Gu8ri3i leggjast ni8r ok sofa, en liann kveSst vaka

mundu um nottina [yfir likinu
14

;
hun 15

gerir sva
16

,
I

ok er skamt leift a nottina, settist
17

porsteinn [Ei-

riksson upp
18

,
ok [mælti; kveSst

19
vilja at Gu8-

ri8r væri fangat: kollu8, ok kve8st vilja tala
20

vi3

hana 21
: gu8 vill

22
at fessi stund sé mer gefin til

leyfis ok umbotar23 mins raSs. porsteinn bondi

gengr a fund Gu8ri8ar, ok vakti hana, bi8r liana

[signa sik ok
24

bi8ja ser gu8 hjalpar
25

,
ok segir,

*)ok verkstjo'rinn, og Avlsforvalteren, t.B. 2
) udelades i B ;

fra [ har M,JV: var fa ok verkstjdrinn horfinn, er henni syndist,

da var ogsaa Avlsforvalteren forsvunden , som forekom hende.

3
)
ondu'5, BjN

;

Sigriftr tindufl, M. 4
) vit, /. B; far ut, M.

5
)

herigtiget efter Gisning; let, A; innan litiis tima, inden kort

Tid
, Lt

M\ i annan (sta«), N. 6
) at sjd um, see til

,
passe, B,

7
)

bod', M. 8
) aptr, igjen

, /. M. 9
) fdngat, derind

,
/.

iif.
,0

) reyckjustokkinn (rekkju, M) hjd honum, B9
M,&

i
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des Oine
;
forud forekom lian hende at have en Svo-

he i Haanden og at ville slaae Skaren 7

5

. De gik der-

paa ind, og forMorgenen kom, var liundod; og der

blev gjort en Kiste til Liget. Og denne samme Dag-

agtede Folkene at roe ud at fiske, og Tliorstein for-

te dem ned ad Bryggen
;
og da det var begyndt at

morknes, droghan ned at see deres Fangst. Dasendte

Tliorstein Erikson sin Navne Bud, athan skulde korn-

roe tilham, og sagde saa, at der ikke var roligt, ogat

Huusmoderen vilde reise sig op paa Fodderne, og vil-

de underKlæderne hos ham;' og da hankom ind, var

hunkommen op paa Sengestokken 7 G
;
da toghan hen-

de fatmed Hænderne, og holdt enBuloxe forBrystet

afhende77 . Thorstein Erikson dode næsten ved Da-

gens Slutning. Huusbonden Thorstein bad Gudrid at

lægge sig ned at sove, men han sagde at han vilde

vaage om Natten ved Liget 7S
;
hun gjorde saa. Og

da en kort Tid afNatten var forloben, satte Tliorstein

Erikson sig op, og talte
j

lian sagde at lianonskede at

Gudrid blev kaldt did, og sagde at han vilde talemed
hende

: uGud vil, at denne Stund gives mig til Raadig-

hed og til Forbedring i minForfatning.” Huusbonden
fhorstein gik da til Gudrid, og vakte hende, bad hen-
de signe sig ogbede Gud omat hjelpe sig, og sagde

1

1

) brjostit, M.
1 ~) dagsetri, B,L; at dagsetri, ved Dagens

Slutning, AT
.

13
)
udelades i B,M. 14

) udel. M \
Jikunum, B,N,

15
) hann, M. 16

) Guftrrår sofnar bratt. Gudrid sov snart ,
/. B,

17
) rcistist, reiste sig, B,N ; reis, 1H

) upp hinn daufii,

den dode Thorstein, M. 19)kva«st, M. 20)mæla; M. - 1

) Jjvi-

’’ at
> t.M. 22

) sag$i hann, t.M. 23)umbdta
,
M,N. 24)at,M,N.

25
) iijalpa, /i.
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hvat porsteinn Eiriksson [hafSi talat vi3 hann 1

:

[ok hann vill finna
2
pik; [verftr pu ra§ fyri at sja,

hvatjm vill upptaka, pyiat ek kann hér nm livars-

kis at
3

fysa. Iiun svarar: vera kann, at petta sé

ællat til nokkura peirra liluta, er sfåan sé i rninni

halSir
,
pessi liinn undarligi lilutr, en ek vænti

at guSs gæzla mun yfir mér standa, man ek ok4

ahætta meS guSs miskunn, at [fara til mots viS

hann, ok vita, hvat hann vill tala
5

,
pvfat ek

[mun eigi forftast mega, ef mér skal mein at

verSa
6

;
vil ek si8r at hann gangi vi'Sara; en mik

grunar, at [pat man aliggja
7

. Nu for GuSriSr,

ok hitti porstein; syndist henni sem hann feldi

tar; hann 8

mælti i eyra henni nokkur or3 hljott,

sva at hun ein vissi; [en pat mælti hann, sva

at allir heyrSu
9

,
at peir menn væri sælir, er tfuna

heldu
10

,
ok henni fylgSi oli

11
hjalp ok miskunn;

ok sagSi pd, at margir liéldi liana illa: er pat

engi
12

håttr, sem hér hefir verit a Grænlandi
13

,

siSan kristni kom 14
hér, at setja menn ni3r i

uvig8a
is mold viS litla y

rfirsongva; vil ek mik

låta flytja til kirkju ok a8ra pa menn, sem hér

hafa andazt, en Garfiar
16

vil ek hrenna lata a

hali sem skjotast, pviat hann veldr ollum aptr-

gongum peim, sem hér liafa verit
17

i vetr. Hann

*) p. E. hefir mælt vift mik, sagfti hann, 2
) tala vift, tale

med, L m

y at hann vildi tala vift, 1)1 .
3
) sjafunu raft fyri

;
hvakkis

kann ek., B,M, 4
) udelades i B .

5
) mæla vift hann, B,M. 6

)
nia

nii ekki forftas t, B,M ; mein til min, t. B,N. 7

) fat se at otfr-

um kosti, at det vil gaae anderledes
,

B,D1. fl

)
ok, B. 9

)
ok

sagfti, B,M. 1 °) tæki ok heldi hana vel, som mitoge Troen
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hende hvad Thorstein Erikson havde talt til ham
: uog

han vil tale med dig, hvorfor du kommer til at over-

veie, hvad Beslutning du vil tage; thi jeg kan her

hverken tilskynde eller fraraade dig.
1
’ Hun svarede

:

uDet kan være, at dette sigter til nogle saadanne Ting,

som siden ville Blive holdte i Minde, denne vidunder-

lige Hændelse
;
men jeghaaher at Gud vil holde mig i

sin Varetægt
;
jeg vil derfor vove med Guds Miskund-

hed at gaae til ham, og faae at vide, hvad han vil tale;

thi jeg vil ikke kunne undflye, hvis det er mig Be-

stemt tilMeen; mindre cinsker jeg at han skal gaae

videre/; men jeg aner, at det inaa være magtpaalig-

gende.” Nu gik Gudrid,ogkom til Thorstein
;
det syn-

tes hende som han fældte Taarer
;
han lividskede no<>-

7 O
le Ord til hende, saa at hun ene kunde hore dem, men
det sagde han, saa at alle horte det, at de vilde Blive

salige,som lioldtTroen, og at al Hjelp ogMiskundhed
var forbunden med den

;
og sagde at dog mange kun

slet overholdt dens Bud: uthi det er ingenSkik, sum
det er gaaet her i Gronland, siden Gliristendommen
lier er indfort, at Begrave Folk i uviet Jord, og kun
synge lidet over dem

;
jeg onsker at jeg og de ovrige,

som eredode her, blive forte til Kirken, menjeg vil at

Gardar skal Brændes, saa snart sommueligt, paa et

Baal 79
, thi han forvolder alle deGjenfærd, som her

have været> i Vinter.” Han forudsagd.e hende og-

°S holdt den vel, M. 1

1

gode Menneskers
, L,M.

’) vjgfta, viet, J],N. *6

) udelades i 1

2

) goftra manna,
13

) sag$i harm, t. il/. I4
)
var, C.

) Garfla, , ‘) vorfcit, //.
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sagSi henni ok um sma 1

hagi, ok kvaft hennar

forlog mikil mundu verSa, en haS liana varast

at giptast grænlenzkum monnum 2

,
haft

3
at liun

4

legSi fé feirra til kirkju [ok samt
5

fåtækum monn-

um, ok få hné hann aptr [oSru sinni
6

. Så hafåi

liåttr verit å Grænlandi, siSan kristni kom 7

fångat,

at menn voru grafnir å bæjum, far sem onduS-

ust, i uvigftri
8

moldu; skyldi setja staur upp af

[brjosti hinum daufta
9

,
en sfåan, er kennimenn

komu til, få skyldi upp kippa staurinum, ok

hella far i vigSu vatni, ok veita far yfirsongva,

fott fat yæri miklu si8ar. Lik feirra porsteins

voru fær8 til kirkju i EinksfjorS, ok veittir far

yfirsongvar af kennimonnum. [Tok Eirikr vi8

Gu8ri8i, ok var henni i fo8ur sta8
10

. [Litlu si8-

ar
11

andaftist porbjorn; bar få fé allt undir Gu8-

ri8i; tok Eirikr
12

[hana til sin
13

,
ok så vel um

[hennar kost
14

.

Af Hofoa-Qorhi.

5. [por8r liét ma8r, er bjo at Hof8a å IiofSa-

strond; hann åtti Fri8ger3i, ddttur poriss hunu

ok FriSgerSar, dotlur Kjarvals Irakonungs. por8r

var son Bjarnar hyrSusmjors, porvaldssonar

hryggs^Åsleikssonar, Bjarnarsonar jårnsiSu, Ragn-

arssonar loSbrokar. pau åttu son, er Snorri liét

;

hann åtti porhildi rjupu, dottur por8ar gelliss.

J

)
hennar, 2

) manni, B
}
M. 3

)
hann ol;, /. B . ,

4
) haun,

d. c . hon, B. 5
)
e’Sa gcfa fat, eller give det

,
B ; Ci5r gæfi Jat,

M. 6
) a bak, paa Byggen,

,
M. 7

) uut, sic
,
d. <?. ut, J3,M,N*

«) vigri, d. c. vigfcri, urigtigt
,
B

j
uvigSa, M. bristi, B,L,N i

brysti, M.
,0

)
udelades i BjM,N.

1
') eptir Jat, derefter,B }

M»



THORFINN KAKLSEFNES SAGA. 401

saa hendes egen Skjæbne, og sagde at den vilde

blive mærkelig, men bad hende vogte sig for at gifte

sig med nogen grønlandsk Mand
;
han bad hende,

at hun skulde give deresFormne deels til Kirken deels

til de Fattige; og dernæst faldt han tilbage anden

Gang 80
. Det havde været Skik iGronland, efterat

Christendommen var der indfort, at Folk bleve be-

gravede paa Gaardene, hvor de vare dode, i uviet

Jord, og der skulde sættes enStavre op fra Brystet paa

den Dode, og siden, naar Præsterkom dertil, da skul-

de Stavren rykkes op, og der skulde hældes V ievand i

Hullet, og synges derover, om det end var længe ef-

ter 81
. Thorsteins og de andres Lig bleve fttrte til Kir-

ken i Eriksfjord, og der blev sunget over dem afPræ-

sterne. Erik tog Gudrid tilsig, og varhende i Faders

Sted. Kort efter dode Thorbjorn, hele Formuen til-

faldt da Gudrid. Erik tog hende til sig, og sorgede

vel for hendes Anliggender.

Om Ihord paa Hofde.
6. Thord hed en Mand, som boede paa Hofde i

Hofdestrand
;
han var gift medFridgerde, som varen

Datter af Tliorer Hyma eller den Dosige og Irernes

Konge Ivjarvals Datter Fridgerde 82
. Thord var en

Son af Bjorn Byrdesmor, en Son afThorvald 83 Ryg,

en Son af Asleik, en Son afBjorn Jernside,, en Sori af

Ragnar Lodbrok. De havde en Son, som hed Snorre

;

han var gift medTliorhilde Rype, en Datter afThord
1 ) hinn raufti, till, M. 1

3

) vift henni, B. 1

4

) kost\ hennar, M .

,s
) hrings. Ring, //.

Grønlands historiske Mindesmærker. I Biml. , . (26)
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peirra son var por8r hesthofSi. porfinnr karls-

efni. hét sonporSar 1

;
mo8ir porfiniis hét porunn.

porfinnr var i kaupferSum, ok 'potti g68r far-

drengr
2

. Eitt sumar byr Karlsefni skip sitt, ok

ætlar til Grænlands. Snorri [porbrandsson ferr
3

me8 honum or ÅlptafirSi
4

,
ok voru XL manna

[å skipi
5

. Ma8r hét Bjarni Grimolfsson, brei8-

firzkr
6

[at ætt
7

;
[annar liét porhallr Gamlason,

austfirzkr ma8r 8

;
peir bjoggu [hit sama sumar

9

skip sitt, ok ætlu8u til Grænlands; peir voru ok

IVtigir manna a skipi. Lata peir Karlsefni
10

i

haf [pessum II
1

1

skipum, pegar peir voru bunir.

Ekki er um pat getit, hversu langa utivist peir

hof8u
,J

;
en fra pvi er at segja, at bæ8i pessi

skip [komu a Eiriksfjor8 um liaustit. Eirikr rei8

til skips, ok a8rir landsmenn; tokst me8 peim

greiSlig kaupstefna
13

;
buSu styrimenn Eirikr

4

at

hafa
15

shkt af varnmgi, sem hann
16

vildi; en Ei-

rikr synir peim 17
stormennsku af ser i

18
moti,

pviat hann bau8 pessum [II skipshofnum til sin

heim um vetrinn
19

i BrattaliliS. petta pagu kaiip-

menn, ok [pokkuSu honum20
. Si8an var fluttr

1

) B o.Jl. have saaledes fra Capillets Begyndelse

:

Ma$r hét por-

finnr karlsefni, son porftar hesthnf&a
,

er bjd norftr (udela-

der M) i Roynincsi i Skagafir€i, [er nii er kaliat, udel. K,M

;

Karlstjfni var ættgdftr mafcr ok vel autigigr (sic) at fe (udel. M),

Der var en Mand ved Navn Thorjinn Karisefne 9 en Son af
Thord Hesthofde ,

som boede nordpaa i Reynenæs i Skagefjorden,

(som del nu kaldes). Karisefne var en Mand af god Herkomst

og meget rig (paa Gods), B- saaledes ogsaa I
3K,L M; hestliofiSa^

/. H. 2
)
fargangr, L.

3
) porbjarnarson ré$st til fcrSar, By

M ;

réfcst, II.
4
) a vSkdgarstrdnd, /. D. 5

) me$ peim, hos dem 9
B,M»

4
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Geller; deres Son var ThqrdHesthofde 84
. Thorfinn

Karlsefne lied ThordsSon
;
ThorfirinsModer hcdTlio-

riin 85. Thorfinn drog paa Handelsreiser, og blev an-

seet for en duelig So- og Handelsmand. En Sommer
gjorde Karlsefne sit Skib i Stand, og agtede sig til7 O o O
Gronland. Snorre Tliorbrandson fra Alptefjord.80

drog med ham, og de vare 40Mand paa Skibet. Der
var en Mand, ved Navn Bjarne Grimoifson fra Brede-
fjord 87

,
en anden som bed Thorlnal Gamleson, en ost-

fjordskMand; de beredte den samme Sommer deres
Skib, og agtede sig til Gronland; de vare ogsaa 40
Mand paa Skibet. Karlsefne og de andre seilede nu af
nied disse to Skibe, saasnart de vare færdige. Der for-

t ælles intet om, hvor lang Tid de vare i Soen
,
men det

cr at berette
,
at begge disse Skibe kom til Eriksfjord

om Hosten. Erik og flere ofBeboerne rede til Skibet,

og de begyndte nu at slutte Handel med dem, ogkom
let overeens der am. Skibsforerne tilbodeErikat tage
saa meget af Varerne, som ban vilde; men Erik viste

dem igjen paa sin Side Gjæstfrilied, og bod Besætnin-
gerne af disse to Skibe lijem til sig om Vinteren til

B rattelid. Dette toge Kjobmændene imod, og takkede
6
) saaledes I)J1,B,I,M,N; freiSfirSski*

,
urigtigt

, J. ') maSr,
^.fl/,2V. «) u del. af M. 9

) samsumars scm Karlsefni, B,M,N.
1
°) udel. M,N. 1 ’) fram tvennum, B. 5 2

) attu, M. 1

3

) brotn-
utSu

’ ok komust menn allir af, me$ fvi gdzi, sem feir hofSu,
' udersl°ges

,
og liele Mandskabet kom derfra med det Gods, som

de havde
,Hm ,

x 4) GuSriSi, B. 1

3

) kaupa, kjbbe, L,M. 1
<>) hitø,

1
'* ^

^^l^, Stor, B,M,N. 1 s

) aptr a, M. 19
) skipverjum

>«i(Sum heim til Sin til velrvistar,B ; ba$um styrimbnnum, begge
»kipperne o.s.v M. *>) foru me3Eireki, B,M,N.
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heim varningr Jeirra i Brattahlfå; skorti J>ar eigi

utibu
1

stor til at varSveita i [varnmg jbeirra;

skorti |>ar ekki mart fat er hafa Jmrfti, ok
1

lik-

aSi [Jjeim vel
3 um vetrinn. En er dro

4
at jolum,

tok Eirikr [fæS mikla, ok var oglaSari enn
5

liann

[atti vana
6

til. Eitt sinn kom Karlsefni at måli

viS/ Eirik, ok mælti: er £ér J ungt, Eirikr [bondi,

menn Jikkjast
1

finna, at |>u ert [oglaSari enn J)u

att vana til
;

liefir veitt oss meS liinni mestu'

rausn, ok eru ver
9
skyldir til at launa J>ér [sliku

go8u
10

,
sem ver hofum fong å; nu scgSu, livat

uglefti [pinni veldr'M Eirikr svarar: er
12

piggi t

vel ok goémannliga
1

1

;
nu leikr [mer pat eigi i

19

hug, al a
,s

y8r [verSi hallt
16 um vår skipti

17

,

hitt er heldr at mer jjikki [uggligt, på er per

komit annarsstaSar, at pat flytist, at per hafit engi

jol verri haft enn pessi, er nu koma, ok Eirikr

himi rauSi veitti yftr i BrattahliS å Grænlandi".

[pat mun eigi svå fara, bondi, segir Karlsefni19
,

ver hofum [(å) skipi våru
20

bæSi malt ok korn,

[ok hafit
21

paraf slikt, er per vilit, ok gerit veizlu

[svå stormannliga, sem ySr likar fyri pvi
22

!
petta

i) ok, t. B t
M,N. 2

)
udelades i 3

) kaupmdnn-

u<n vel mc$ Eirclu, B,N

;

vi$ Eirik , M. 4
) drdg, N,M. &

) at

verfca uglafcr, er, at blive sorgmodig ,
som han pleiede

, BfN ;

at tigleftjast meir, M. 6
) var vanr, Mi atti vanda, N.

7
)
ck

Bikkjurast, jeg synes, I 8
)
ndkkuru falatari, enn verit

liefir, ok J)U veitir oss meti mikilli, mere taus end tilforn , og du

beværter os med stor, B,M,N. 9
) J>vi, derfor

,
/. M. ,0

)
eptir

]jv:', Bi vel e. J>.,
M. ll

)
tilL Bj fattes i 4. 12

) fer, M o.fl.

**) mannliga, M. ,4
) Jat ekki i nu'num, M. 1

5

)
udelades

i Hm. ,6
) hallist, B,M,N. 1

7

) yitislcipti, B,M,N; verBi hallr *
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\

ham. Dernæst hleve deres Varer forte hjem til Bratte-

lid; der fattedes ikke store Udhuse til at gjemme Va-

rerne i
,
heller ikke meget af det, som behov edes,

hvorfor de vare vel tilfredse om Vinteren. Men imod

Julen8S begyndte Erik at blive taus, og var ikkesaa

glad, som lian pleiede. Engang henvendte Karlsefne

sig nu til Erik og spurgte
: uHar du nogen

Bekymring,

Erik ? man synes at mærke, at du ikke er saa glad, som

dupleier; du har beværtet osmed den storste Gav-

mildhed, og vi ere skyldige at gjengjelde dig det med

saadanne Tjenester, som vi ere i Stand til at yde
;
siig

mig nu, hvad der bedrover dig P
1 Erik svarede: UI ta-

ge vel ogvenligen til Takke her, derfor er jeg ikke

bekymret for, at I, hvad vort Mellemværende betræf-

fer, skulle komme til at savne Bistand
;
men derimod

frygter jeg for, naar Ikomme andensteds, at det vil si-

ges, at I ikke have tilbragt nogen værre Juul end den-

ne, som nu kommer, da Erik den Rode beværtede

eder i Brattelid paa Gronland.” JDet vil ikke gaae saa,

Bonde I

11
sagde Karlsefne

; uvi have paa vort Skib baa-

de Malt og Korn, tag derafsaameget somi vil, og be-

red et Gilde saa rigeligt som I synes derom! Dette

vorum vfåskiptuin, Hm. 18
) fra Mærket

:

lllt, ef at er spurt,

at per liafit verit hér svå jdlin pessi, er nu koma i liond, det

slemt, om det skal spbrgés
,

at I have' været her saaledes i den

nu forestaaende Juul, B ; ukatir, sorgmodige, till. M. ,9)Karls-

efiai svarar: pat mun ckki a pa leifc, Karlsefne svarede: Det vil

ikke gaae saaledes, B. 20
)
å skipum, paa Skibene

, M; a skip-

um vorum, paa vore Skibe
,

2V.
21

) ok mjol, ok er yf$r lieimilt

(af at, M) at hafva (af, NJ ,
og Meel

,
og er det eder tilladt at

lage
,
B. * 2

) slika, sem sttfrmensku ber til, saadant som dit

Storsind tilsiger, B: ....berit til, M.
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fw Eirlkr
,
ok var fa buit til jolaveizlu, ok

var hun [hin sæmiligsta, sva at menn pottust trautt

pvihka rausn set hafa i fatæku landi
1

. Ok eptir

jolin vekr Karlsefni [bonor« fyri Eirik um J

Gug-
rrSi, pviat honum leizt, sem hann mundi forræ'Si

ahafa* *. Eirikr svarar [vel, ok segir, at hon
man srnum forlogum verSa at fylgja, ok kveftst

go8a eina frétt af honum hafa; ok lauk sva, at

porfinnr festi purfå i, ok var på aukin veizlan,

°k drukkit brullaup peirra, ok var petta i J3ratta-

lilfå um vetrinn
4

.

Hofst Hinlcinclsfertf .

7. [i Brattahlfå liofust miklar umræSur, at

menn skyldu leita Vinlands ens goSa, ok var sagt,

at pangat mundi vera at vitja g’oSra landskosta;

ok par kom 6
at Karlsefni ok Snorri b joggu skip

*) sva skbrulig, at menn pottust trautt slika rausnarveizlu sd.fi

hafva, 23 -, um sina daga a Grænlandi, 2
)

vift Eirik um
raftahag vift, B,M

f
N. 3

) en honum leizt kona frift ok vel kunnandi,
men Kvinden forekom liam smuk og vel ovet i Færdigheder, t.B.

*) kveftst vel mundu undirtaka hans mal, en kvaft hana gdfts

gjaforfts verfta-, er pat ok liklikt, at hvin fylgi ainum forlogum
(mi'num fortdluin, B,MJ, pdat hvin væri honum gofin, ok kvaft

gofta frétt af honum koma. Nu er vakit mal vift hana, ok let

hun pat sitt råft, sem Eirekr \ildi fyrisja; ok er mi ekki at leugja

um pat, at pessi råft tokust; ok var på veizla (drygft, L,M) auk-
in ok gjort (drukkit, L) brullaup; glefti mikil var i Brattahlift

um vetrinn
, og sagde at han vilde optage hajis Andragende vel

,

og tH at hun var værdig til et godt Giftermaal
: fidet er

ogsaa rimeligt
,
at hun folger sin Skjæbne (mit Raad, L), om

hun end bliver gift med ham” og sagde
, at der gik gode Ord om

ham . Sagen blev nuforhandlet med hende selv
, og hun sagde at

hun syntes bedst om det
,
som Brik vilde raade paa hendes Vegne

;

kort at fortælle kom GiJ'termaalet i Stand i Gildet blev da foraset

og deres Bryllup drukket • der var megen Glæde i Brattelid om



THORFINN KARLSEFNES SAGA* 407

Tilbud tog Erik imod, og der blev da beredt til Jule-

gilde, og dette Gilde varsaa anseeligt, at Folk tyktes

neppe at liave seetsaadan Pragt i et fattigt Land. Og

efter Julen androg Karlsefne lios Erik, athan onskede

sig Gudrid tilægte, thi det forekom ham, som han

maatte have Raadighed herover. Erik svarede vel

hertil, og sagde at hurlkom til at folge sinSkjæbne, og

at han lcun havde hort godt om ham, ogdetendtesda

med, at Thorfinn fæstede Thiirid89
,
og Gildet blev da

foroget
;
og deres Bryllup holdt, og dette skete i Brat-

lelid om Vinteren.

ViirdoLndsreisen begynder.

7 . I Brattelid begyndte Folk meget at tale om, at

man skulde opsoge Viinland det Gode00
,
og det sag-

des, at enReise derhen vilde være særdeles lordeelag-

Viriteren, B. I dette Stykkes senere Deel bruger M nogle flere

afvigende Udtryk efter fortdlum f olger

:

sagfti hann ok er gdfi

frett af fer, ok mer ei i moti skapi, fd hun væri fer gehn*

5
) B har her intet Capitelskifte. De fdigende Capitler 7^8>9^

og Begyndelsen af det 10de afvige i B og de fra denne Codex

nedstammende I,KaL , saa meget , i det Fortællingen vel er den

samme, men Udtrykkene lieelt igjennem forsk)ellige, at Varian-

terne ikke idle have kunnet optages ordret ,• alle de vigtigste ere

dog anforte. 6
)B begynder Capitlet saaledes

:

A fvi léku mildar

umræ'Sur um vetrinn i Brattahh'fc
,

at far voru mjdk tdfl uppi

hdfé ok sagnaskemtan, ok margt fat er til hibylabdtar matti vera.

Ætlufiu feir Karlsefni ok Snorri at leita Vinlands, ok tdluftu

^cnn margt um fat. En fvi lauk svå, Om den Ting taltes om
Vinteren meget i Brattelid ; man morede sig med at spille i Bræt-
tel og a t fortælle Historier

,
og ved meget andet

,
som kunde be-

fordre Selskabelighed. Karlsefne og Snorre agtede at opsoge

Viinland
, og derom taltes meget i men Enden herpaa blev* Ko-

get heraf indeholdes saaledes i M

:

Var far margt til skemtunar

halt. ok inargt rædt, par .... ok margt annat fat .... Vinlands

um sumaril
. , .

.

um fat, der havde man mange Slags Tidsfordriv

°g Samtaler at opsoge Viinland den næste Sommer .... meget.
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sitt
1

,
at leita Jandsins um varit

2

. Me$ peim for

ok sa maSr, er Bjarni hel, ok annar pdrhallr, er

fyrr eru nefndir, [meS smu skipi
3

. MaSr hét

[porvarSr
;
hann atti Freydisi, dottur Eiriks rauSa

laungetna.; hann for ok meS peim, ok porvaldr,

sun Eiriks
4

,
[ok pdrhallr, er kallaftr var

5
vei'5i-

ma8r; hann haféi lengi veriS meS Eiriki, [veiSi-

maSr lians
6 um sumrum, [en bryti um vetrum

7

;

hann var mikill [maftr ok sterkr
8
ok svartr ok

pursligr, [ljdSlyndr ok illorSr, pat er hann

mælti, ok eggjaSi jamnan Eirik ens vcrra; hann

var illa kristinn; honum var viSa kunnigt i ubygS-

um; hann var a skipi meS porvarSi ok porvaldi
9

.

peir
10

hofSii pat skip, er porbjorn haffii ut

[haft. peir liofdu alls XL manna ok C, er
11

peir

sigldu
12

[til VestribygSår
13

,
ok paSan

14
tilBjarn-

*) sin, sine Skibe
, M. 2

) sumarit, om Sommeren
, B. 3

) ok

J)at loruneyti er Jieim lialfti fylgt, og det Mandskab
,
som havde

fulgt denij t. B ; sitt skip o . 5. v., M. 4
) fofturnafna lians, hans

Faders Navne
,

/. D, Istedenfor det fra Mærket have B,M,N
allene porvaldr-, liann var magr Eireks raufta Thorvald / han

var Erik den Rodes Besvogrede. 5
)
porvaldr var kallaftr veifti-

mafir, M,N. 6
) i veitfiforum

,
ledsaget Erik paa Reiser for

Jagt og Fiskeri, B,M. 7
) ok haffti liann margar varftveizlur,

og han havde mange Ting under sin Forvaring, B,M,N. 8
) vexti,

afVæxt, B,M, 9)liann var heldr vift aldr, udæll i skapi, hljdft-

iyndr, faraålugr hversdagliga , undirforull
,

ok Jh> atmælasamr

(dmælasamr, M), ok l^stist (fysti, M) jafnan liins verra ; liann

haffti litt vift trii blandazt, siftan hun kom aGrænland. pdrhallr

(porvaldr, M) var 1/tt vinsælduin horfinn, en Jio haffti Eirekr

lengi tal af honum haldit (titt tal vift liann, M). Ilann var a

skipi meft peim porvaldi (pdrhalli, M)
, pviat honum var vifta

kunnigt i libygftum ,
han var temmelig til Alders

,
vanskelig af

Sind
,
taus og faatalende til daglig Brug

> underfundig og dog
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.

tig med Hensyn til Landets Frugtbarhed; og detkom
da saa vidt, at Karlsefne og Snorre beredte deres Skib,

I
for om Yaaren at opsoge Landet. Med dem droge og-

saa de ovenfor nævnte Mænd Bjarne og Thorhål med

deres Skil). EnMand ved Navn Tliorvard 91
,
som var

gift med Freydis, en Slegfreddatter afErik den Ro-

de 92
,
drug ogsaa med dem, og Eriks Son Thorvald,

ogThorhal med Tilnavn Jæger 92
,
som længe havde

været hos Erik, og tjent ham som Jæger om Somme-

ren og som Huusfoged om Vinteren
;
han var stor og

stærk, sortladen og lig en Jætte, taus, og gav ondt

fra sig, i hvad han talte, og tilskyndte bestandig Erik

til det Værste; han var en slet Christen; han var vidt

omkring bekjendt i Ubygderne; han var paa Skibet

hos Tliorvard og Thorvald. De havde det Skib, som

Thorbjorn 93 havde fort derud. De havde i alt 160

» Mand94
,
da de seilede til Vesterbygden

,
og derfra

til Bjarno 95
. Derfra seilede de to Dage 90 iSonder;

bagtalersk, og havde stedse Lyst til det værre ;
han havde hun

lidet agtet paa Troen
} fra den Tid den var indfort paa Gron

-

land Thorhal var hun lidet afholdt ,
men dog havde Erik længe

pleiet at have fortrolige Samtaler med ham . Han var ombord
hos Thorvald (Thorhall, M), thi han var behjendt vidt omkring

)
i Ubygderne

,
BjMjN. 10

) porvar$r
, t. H. pangat; ok

reftust til fcrftar mc$ peim Karlscl'ni
,

ok voru par flestir (lleiri,

MJ grænlenzkir menn a. A skipum peirra var fjorutigi inanna

annars liundra'Ss, did ; og beredte sig til Reisen i Forening med
Karlsefne ; de jleste af Besætningen der vare Gronlændere . Faa
deres Skibe vare 160 Mand}

B,M,N.
12

) undan (landi), siftan,

udfra I^and ,
derpaa

,
t, Bj sigldu peir si$an ut fra landi, de

seilede siden ud fra I.andet, M. 13
) i vestari ubygfcir, til de

vestligere Ubygder eller Orkener
, M; begge Steder udelades af

X- fattes i B.
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eyjar\ [pa8an 2
sigldu peir [II dægr i su$r

3

;

så
4
peir land, ok [skutu hati

5

,
ok konnuStl

6

landit, ok fundu par hellur [sidrar, ok margar

XII ålna viSar
7

;
fjoldi var par melrakka. peir

gåfu [par nafn, ok kolluSu
8
Helluland. paSan

9

sigldu peir
10

IL dægr, [ok
11

hra til landsuSrs or

suSri
1

2

,
ok fundu land skogvaxit 13

,
ok morg dyr

a; ey la par undan 14
i landsufir; [par i drapu

peir einn hjorn
15

,
ok kolluSu par si'San Bjarney

16
,

en landit Markland
17

. [paSan sigldu peir su8r

meé landinu langa stund, ok komu at nesi einu;

la landit å 'stjorn
;
voru par

18
strandir langar ok

sandar. peir réru
19

til, lands, ok [fundu par a

nesinu
20

kjol af skipi, ok kolluftu far*
1
Kjalar-

nes; |ieir [kolluSu ok strandirnar
22

FurSustrandir,

fvfat langt [var me$ 23
at sigla. på geråist landit

vågsltoriS; peir laéldu skipunum [i einn våg’*.

[Olafr konungr Tryggvason liafSi gefiS Leifr
5
två

l )saaledes DJ1

;

Bjanneyjar, skrevet efter Udtalen, A ; Bjarn-
eyja » Bjarnoerne

, i Fleertallet
,
B,M. 2

)
undan Bjarneyjum,

udfra Bjarnoerne
, B; norftanverftum , deres nordlige Kyster,

t* af 3
) norftanveSr, voru feir uti tv6 dægr, med Norden-

vind ; de vare ude to Dage
, B ; med Udeladelse af det forste

Ord
,
M, fra forste [.

4
) ok fundu, og funde , M,N. 5

) rem
fyrir a batum, roede paa Baade langs med Kysten

,
B,1\],N.

6
) kendu feir ekki, de kjendte ikke

, K,L,M. 7) inargar ok sva

sto'rar, at (tveir, udel. M) menn mattu vel spyrnast i iljar, mange
og saa store

,
at de overgik to Mænds Ildide

,
B.

8
) nafn landinu ok

kolhuhi Jiat, iJ/. °) fa, M,N, 1 °) norftanveSr, med nordlig Vind
eller Storm,

t. B,M,N. 1

1

) savledes D, II

;

i, A. 1
~)fra [udeL yfM.

,3)ok var a skogr mikill, paa hvilket der var en storSkov
,
B,M.

1

4

) landinu, /. B. 1

5

) ok iundu peir far bjarndyr, og der faiu\t de
enBjorn, B,M, '<>)saaledes D,II,B

;

Bjanney, efter Udtalen, A.
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du saae de et Land, og udskode Baaden, og under*

sogtc Landet; de fandt der store Heller eller flade

Stene, hvorafmange vare tolv Alen brede; der var en

storMængde Ræve. De gave Landet Navn, og kaldte

det Helleland 9 7
. Derfra seilede de to Dage, og dreie-

de af fra Sonden mod Sydost, og fandt et Land, be-

voxet med Skov, og mange Dyr paa det
;
en O laae der

udenfor Landet i Sydost ;paa den dræbte de enBjorn,
V

og kaldte den siden Bjarno, men Landet Markland 9 8
.

Derfra seilede de længe sonderpaa langs med Landet,
'

og kom til et Næs
;
Landet laae paa Skibets boire Si-

de; der vare lange og sandige Strande eller Kyst-

strækninger. De roede i Land, og fandt der paa Næs- '

set Kjolen af et Skib, og kaldte detKjalarnes"
;
og

Strandene kaldte de Furdnstrande100
,
thi det var en

lang Seilads ved dem. Da blev Landet gjennemskaa-

ret af Vige; de boldt med Skibene ind i en Vig. Kong
17)par er sjvogrinn (var), der hvor Skoven var , /. Bi p.e.skdgr

var, ]\1 , skogrinn (var), N, 18
) pa er liftin voru tvd dægr

(hérlrå, /. M) sja pcir land, ok peir siglda undir landit; Jjar var

nes, er peir kvomu at; peir beittu met5 landinu, ok letu landit

& stjdrnborfta. par var (voru, J\l) dræli ok, Da to Dage vare

forldbne
,
saae de Land-, og de seilede under Land ; der hvor de

kom til
f
var der et Næs i de krydsede langs med Kysten

,
og lode

Landet paa Styrbord
,

der vare Orkener (ode Egne) og, B,M.

1
!)

) fara a baturn
,
fore med Baade , B,M. fengu, file, B»

a n., udel. M. 21
)
peir pat, M. 2 2

)
peir gafu ok nafn strdnd-

unuin ok kdllufcu, M. 23
) saaled.es Ji

,
kan neppe læses i Ai

pdtti fyrir f
af samme Mening , D,1I. 24

) at vogunum, ind i

Vigene, B,N; i einn våginn, M. 25
)
pat var, pa er Leifr

var rneftOlafi komingi Tryggvasyni
,
ok Laft liann bofta kristn i a

Grænlandi, (ok, udel. M) pagafkonungr honum, Det Foraar

da Leif var hos Kong Olaf Tryggveson, og denne bad ham for-

kynde Christendommen paa Gronlandf gav Kongen ham, B
f
M,N.
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menu skotska, hét maSrinn* Haki, en hon Hekja
2

,

pau voru dyrum skjotari
3

;
[pessir menn voru a

skipi me8 4
Karlsefni

;
en er peir hof8u siglt fyri

FurSustrandir, på letu peir ena skotsku menn a

land, ok bå8u pau 5

laupa [su8r å landit*, at leita

landskosta, ok koma aptr
,
å8r III dægr væri liS-

in. pau hof8u pat klæ8i, er pau kolluSu kiafal
7

,

pat var sva gert, at hattr
8

var a upp, ok opit å

liSunum
9

,
ok engar ermar 10

a
11

,
knept saman

milli fota meS knappi ok nezlu
12

,
en ber vom

pau annarsstaSar. peir bi8u
13

par på stund; [en

er pau koma aptr
14

,
haf8i annaS i hendi [vin*

berja kongul
15

,
en anna8 [hveitiax nysåiS

16

;
[gengu

pau å skip ut
17

,
ok [sigldu peir si&an

18
leiSar

sinnar. [peir sigldu inn å fjor8 einn
19

,
par lå

ein ey fyri utan, [parum voru straumar miklir;

pvi
20

kolluSu peir hana Straumey
21

.
[Sva var

morg æ8r i eynni, at varia måtti gånga fyri egg-

*) karlmatfrinn, M.
2
) Hækja , B,M; Hakja, N

;

komingr

batS Leif taka til pessara manna, ef hann pyrfli skjdtleiks vi$, pv/-

at, Kongen bad Leif at betjene sig af disse Folk ,
naar det var

liam om Hurtighed at gjore, thi, 3
)
fljdtari, M.

,

4
) pessa

menn fengu peir Leifr ok Eirekr til fylgftar vi$, Hisse Folk gave

Leif og Erik Karlsefne med paa Reisen
, BfM,N. s

) pa, M.

°) i suSratt, mod Sonden, B,M,N, 7
)

kiapal, H,ll ', biafal, B,

a
)
liattrinn, B,T>,N\ hottrinn, N, 9

)
hlifcuin ,

B,M,N.
1 °) reimar, Remme, K,L,M. 1

i, M» ,2
)

helt par saman

knappr ok neszla, og der sammenhæftet ved en Knap og en

Stroppe, B,M,N, 1

3

) saaledes rettet efter H,Il

;

bi$u$u, A ;

kbstuftu akkerum bk lagu, kastede Anker og laae
, B,M,N.

14)Ok

er prir (peir, M) dagar voru liftnir, hlupu pau af landi ofan ok,

og da tre Hage vare forsobne, kom de lobende oppe fra Landet
,

og, BMN. 1S
)
paungul, Stilk, egentlig Tangstilk, G; vinber.
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OlafTryggveson havde givet Leif to skotske Folk101
,

en Mand, somhed Hake, og en Kvinde Hekja, devare

hurtigere end Dyr; disse Folk vare paa Skibet hos

Karlsefne; men da de havde seilet forbi Furdustran-

de, satte de de skotske Folk i Land, og hade dem lobe

sonderpaa i Landet, atundersoge dets Beskaffenhed,

og komme tilbage inden tre Dages Forlob 1

0

2
. De hav-

de et Slags Klædning, som de kaldte Kjafal1 ° 3
,
der var

saaledes gjort, at en Hat (eller Hætte) var foroven, og

den var aaben paa Siderne, og udenÆrmer paa, sam-

menknappet mellem Benene med en Knap og en

Stroppe, men paa de andre Steder vare de bare. De
bleve der den bestemte Tid; men da de kom tilbage,

havde den ene i Haanden en Viindrueklase 104
,
og den

anden et nylig saaetHvedeax105
,
de gik ud paa Ski-

bet, og dernæst seilede de .videre. De seilede ind i en

Fjord
;
der laae en O udenfor, om hvilken der vare

stærke-Stromme
;
derfor kaldte de den Stromo. Der

vare saa mange Edderfugle paa Gen, at man neppe

I,K,L,M ; vinker, urigtigt, B. 16
) hveiti sjalfsait, selvsaaet el-

ler vildtvoxende Hvede
,
B,M,N; Sag$i Karlsefni at J)au fdtt-

ust fundit liafva landskosti gdfta, Karlsefne sagde
,
at de troede

at have fundet frugtbare Steder, t. B; M udtrykker dette saale-

des: ok sogftu feim Karlsefni, de sagde til Karlsefne og hans

Stalbrodre o. s. v .
17

) Tdku feir fau a skip sitt
,
de toge dem.

ombord paa deres Skib
,
B,M, 1H

) fdru, il/.
l9

) far til er varS.

fjarftskorifi; f cir ldg$u skipunum inn a fjdrSinn, indtil Kysten

gjennemskares af en Fjord ; de styrede med Skibene ind i Fjor-

den, B,N

;

fartil at landit var$ fjarSskorit, il/, som udel. skip-

unum. 2 o) ok voru far straumar miklar ok um eyna
,

der gik

stærke Strdmme og omkring Oen
, B ; far var ey ein utanfyrir

ok straumar miklir, feir, M,N. - l

)
Straumsey, B,M,N.
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jum. peir* kolluSu par
2

StraumfjorS
3

. peir barn

par farm af skipum snmm, ok bjoggust par um

;

peir liofSu me5 ser allskonar [fénaS. par var

fagrt landsleg
4

. peir gåSu enkis utan
5

at kanna

landit
6

;
peir voru par um vetrinn, [ok var

7
ekki

fyri unnit. [Um sumaricT [tokust af veiSarnar,

ok gerSist filt til matar 9

; [på hvarf brott por-

ballr veiSimaSr; peir hofSu å8r beitiS å guS til

matar, ok varS eigi viS svå skjott, sem [peir pott-

ust purfa; peir leituSu porhalls um III dægr, ok

fundu liann å
10

hamargnipu einni; hann [lå par,

ok
11

liorfSi i lopt upp, ok gapti bæSi
12 munni

ok nosum 13

,
ok puldi nokkut; peir spurftu, hvi

bann var par kominn; hann kvaS [på engu pat

varfoi
14

;
peir båSu bann fara beim meS ser, ok

bann ger8i svå. Litlu si'Sarr kom par bvalr, [ok

’) Fugl var far svå margr, at trautt iiiålti fæti nifcr koma milli

eggjana. peir heldu inn me$ firftinum, ok, Der var saa mange
Fugle, at man neppe kunde faae Plads til en Fod imellem Æg-
gene. De styrede ind langs Fjorden

,
og, B,M,N. 2

) hann, M.

) Straumsljorfc, B,M. 4
) (allskyns, M) fe, ok leituSu ser far

landsny tja. Ejoll voru far, ok fagrt var far um al litast, Kvæg
,

og benyttede sig der af Landets Frugtbarhed. Der vare Fjelde

og skjonne Udsigter
,
B,M,N. 5

) nema, M,N. 6
) far voru gros

mikil, der var hoit Græs, t.B,Dl,N. 7

) ok gjorftist vetr mikill,

en, og Vinteren blev stræng, men
,
B,M

}
N. R

) f. i B; MJiar

dette fra næstforrige Mærke saaledes: en ekki fyrir unnit um
suruarit, men intet var blevet indhostet i Sommertiden. 9

) GjdriS-

ist få lllt til matarins, B,M,N ; (fa udel. M) foru feir ut i eyna

(eyjarnar, Oerne, LfM), ok vættu at far mundi gefa (gefast, M)
nokkut af vefåum e#a rekum; far var fd litift til matfanga (af

matfaungum, M), en fe pcirra var5 far vel, da seilede de ud til

Oen i den Forventning
,
at der maalte gives nogen Fangst eller

Opdrev ,* der var dog kun lidet af Fodemidler
, men deres Kvæg

befandt sig der vel, t. B,M,N. 1 °) SrSan hétu feir å gufi, fat
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« • *

kunde gaae der for Æg. De kaldte det Sted Strom-
• i *

fjord100 . De hare der Ladningerne afderesSkibe, og

i beredte sig til at blive der. De havde alskens Kvæg
med sig107 . Egnen der var meget skjon. Detogesig

ikke andetfor, end at undersoge Landet. De vare der
J *

> om Vinteren, uden forud at have sorget for Fødemid-
ler. Om Sommeren begyndte Fiskefangsten at tage af,

og det blev vanskeligt at skaffe Foden tilveie; da for-

svandt Thorhal Jæger. De liavde forud gjort Lofter

li] Gud for Levnetsmidler, men d$ kom ikke saa snart,

j

som de troede at bebove dem; de sogte efterThorhal
i tre Dage, og fandtham paa en Klippepynt

;
der laae

han, ogsaae op i Veiret, og gabede baade med Næse
og Mund, og mumlede noget

;
de spurgte, hvi han var

kommen der, han sagde at det ikke kom dem ved
;
de

- bade ham gaae hjem med dem, og han gjorde saa.

hann sendi peim nokkut til matfanga
,
ok var ei svå bratt vift

latit, sem peim var ant (t. B,NJ. porvaldr (porhallr, B,N) hyerfr
a brott, ok gengu menn at leita lians., stdft fat yfir III daga (prjii dægr,
B

}N) i samt at hann fannst ei. A binum fjorfta degi (a liinu fjorfta

dasgri, B) fundu peir Karlsefni ok Bjarni porvald (pdrhall, B,Nf
Derefter paakalclte de (eller: gjorde Lofter til) Gud

, for at han
skulde sende demFodemidier

,
men de pare ikke saa snart at faaeJ

som de attraaede dem ivrig, i Da forsvinder Thorvald ; det va-
rede i hele tre Dage at han fandtes ikke. Paa den fjerde Dag
(B har: paa det fjerde Dogn) fandt Karlsefne og Bjarne Thor-
vald, M, (Thorhall, B,N). 1

J

) udelades af 31. 12
) augum ok,

med Oinene
j

t . B,M. 13
) ok kldrafti ser ok klypti sik, og gned

Sl8 °S gnikkede, t. B,N

;

kleip sik, kneb sig, 31. 14
) pat aungu

skipta
, haft hann pa ekki pat undrast, lcveftst svå lengst lifat

hal\a, ut peir purftu ekki råft fyri honum at gdra, det kunde
være det samme

,
bad dem ikke at undre sig derover , og fdiede

Gi, at han havde levet det meste af sin Tid saaledcs ,
at de ikke

behovede at sarge for ham
, B,31.
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foru peir til' ok skaru, [ok kendi engi maSr,

livat livala var
2

,
ok er matsveinar su8u

, på åtu

peir, ok varå ollum filt af; på [mælti pdrhallr

:

drjugari varå
3

enn rauftskeggjaSi nu enn Kristr

ySarr; liefir ek petta nu fy ri skaldskap minn, er
9 • ^

ek orta um por fulltruann; sjaldan liefir liann

mer brugfcizt. Ok er menn vissu petta, [baru

peir livalinn alian å kaf, ok skutu sinu måli til

guSs; batnaSi på veSråtta, ok
4
gaf peim [utrdSra

5

,

ok skorti på [siSan eigi fong, pviat på var dyra-

veiftr å landinu, en eggver i eynni, en fiski or sjonum
6
.

[Af Karhefni ok porhalli.

8. [Svå er sagt, at
7

porliallr
8

vill fara
9
norår

[fyri Furåustrandir
10

,
at leita

11
Vinlands, en Karls-

efni vill fara su8r fyri landit
12

;
bvst porliallr ut

undir eynni
13

,
ok veråa peir eigi fleiri saman

enn IX menn; en allt annaft li5 for me§ Karls-

efni. En 14
er porliallr bar vatn å skip sitt, ok

drakk, på kvaft hann visu:

1)driiu mena pa at, M

;

menn til, B,N» 2
)
en pd kendn menn

eigi, hvat hvala pat var
;
Karlsefni kunni milda skyn a hvalnum

(M rigtigere: mikit skyn a hvolum), ok kendi liann pd eigi, B

;

penna hval, il/; Karisefne havde megen Kjendskab paa Hva-

ler, men hjendte dog iklce denne
,
B,M,N.

3
)
gengr porValdr

at (M) ok mælti: var eigi svå at, t. B,M, 4
)

vildii aungvir n^ta

(neyta, MJ, ok kdstufiu fyri bjdrg ofan, ok snéru si'nu mali til

gufis miskunnar
, vilde ingen nyde deraf , men kastede, det ned

fra Klipperne , og vendte deres Sag til Guds Miskundhed
,
B,M»

5
) pa lit at ro'a, det samme, B,M,N

,

6
) eigi hirgfiir. Um vorifi

fara peir inn iStraumsfjorfi, ok hoffiu fong af hvorutveggja land-

inu ,
veifiar af ineginlandinu

,
eggver ok dtrdfira (utrdfir, M) af

sjonum ,
ikke Fodemidler. Om Faaren droge de ind i Stroms-

fjord, og havde Forraad af begge Lande
,
ved Jagt af Fastlan-

det, Æg - Indsamling (paa Oen) og Fiskeri paa Soen, B,M,$-
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Kort efterkom der en Hval, og* de droge did, og skare

den op, og ingen kjendte, hvad Slags Hval det var
;
og

da Kokkene kogte den, da spiste de, og alle fik ondt

deraf; da sagde Thorhal: uHjelpsommere var nu den

rodskjæggede 10 8 end eders Christ; dette har jeg nu
for mit Skjaldskab, at jeg kvad om Thor, min Beskyt-

ter
; sjeldenliar han svigtet mig.” Men da de fik det at

vide, kastede de hele Hvalen i Soen, og lienskode de-

res Sag til Gud; da blev Veirliget bedre, og det blev

mueligt at roe ud paa Fiskefangst, og de fattedes da

ikke Levnetsmidler
;
thi de kunde da jage Dyr paa

Landet, samle Æg paaOen, og fange Fisk paa Soen.

Om Karlsefne og Thorhal.

8. Det fortælles, at Thorhal vilde drage nordefter

langs med Furdustrande, for at opsoge Viinland, men

Karlsefne vilde drage sydefter langs med Kysten.

Thorhal beredte sig ude under Gen, og de bleve ikke

liere end ni tilsammen
;
men hele det ovrigeMandskab

drog med Karlsefne. Men da Thorhal bar Vand paa

sit Skib og drak, da kvadhan denne Vise:

7
) Nu ræSa feir um fer$ sina ok liafva tilskipan (ri til..M,R), nu %

talte cle om deres Reise, og anordnede den Sag
,
B,M,N. 8)vei$i-

macSr, Jæger, t.B; M,R skrive Navnet her, som stedse

,

porvaldr.
9
) sigla, seile, II. ,0

) um FurSust randir ok fyri Kjalarnes, langs

med Furdusirånde og forbi Kjalarnes ,
B .

1 I )svri, saaledes,t.B .

12)ok
(
&\åjt. MjR) fyri austan, ok pikkir land fvi rnéra (raeira, M,

B) sem su'Sr (austar, I,L,M,R) er meirj (udel. M) ok pikkir honum,

fat raftligra, at kanna hvorttveggja, og osten om Landet,
ogfor-

meente at Landet vilde blive desto storre
,
jo længere man kom

syd efter, og det forekom ham raadeligere at under&oge begge Ste-

der, B. l3
) eyjum, Oerne

,
B ; undan cyunura, udfra Oerne

,

B* 14
) Ok einn dag, Og en Dag

,
B.

Oroiilands historiske Mindesmærker. 1 Bind. (27)
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Hafa 1

kvåSu mile meiSar
2

malmpings 3

,
er ek

4 kom hingat,

(mer samir land
5

[fyri lySum 6

lasta
7

) drykkinn" bazta

;

bild s
9

,
liattar

10
verår

11
battu

12

beiSi
13
-tyr at styra

14

,

heldr [er sya at15 ek kryp at keldu
16

,

komafc
17

vin a gron mma.
[Oker peir voru bunir, undu peir segl; på kvaS

porhallr
18

:

Forum aptr
,
par er orir

19

eru, sandhimins 20

,
landar

21
,

låtum [kenni val kanna 22

knarrar skeiS 23 en 24
breifcu

25

;

meSan bilstyffgvir26
, byaaia,

hellendr, ok” hval vdk”
laufa

29
veSrs, peir

30
er leyfa

31

lond, å Furåustrondum.

^Hodda, Guldets, som forbundet med meiftar danner en Mands-
benævnelse, men Meningen bliver da noget tvungen .

2
)
mundar,

den Stockholmske Codex 35 3
) inalpings, det samme

,
skjont

usædvanligere, a/mal. Metal, G, 4
) fattes iB .

5
) lilt, lidet, B,M,

N
,
passer ikke godt ; Halvrimet kræver her et Ord som laft, d.s.

s. land; leift; G.' 6
) lyrir liftir, D

;
fra lyftum, mindre passende

,

G. 7
) lasti, G; land Jjd l^ftir last^a/jdre. 8 ) drykknum, K,L,N.

9)bils, K,L. 10
) hattr, B. “) ver« ek, B,N. 12

) byttu, B;
byttur, MjR; bråttu, D ; burtu, Ild.e, styra brottu eller burtu,

styre Skibet bort•
1

3

) eller beiftr, A ; beifti, B .
1

4

) reifta,

det samme .
,s )sv5, K,L,M,R, som udelade er, at; pd er, an-

dre. 16
)
koldu, det samme, G. 17

) kom ei, det samme, G,I

;

kom : t, B,M,N. 18
) Lata peir lit siftan, ok fylgir Karlsefni

peim u ridir «
yna

r

Aftr peir drdgu seglit upp, kvaft pdrhallr
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Folk mig* loved, naar hid jeg

Kom, da skulde den hedste

Drik jeg have; men Landet

Laste bor jeg for alle;

Her man nodes med Haanden

Spand at styre til Vandet,

Jeg til Kilden mig boicr,

Viin kom ei paa min Læbe 100
.

Og da de vare færdige, lieisede de Seil; da kvad
Thorhal

:

Lad os tilbage drage

Hjem til vore Landsmænd,

Lade Skibet forsoge

Havets brede Veie;

Medens de ufortrodne

Maend, som rose Landet,

Bygge og Hvaler syde

Her paa Furdustrande 110
.

Visu (pessa, till, 31,RJ, De lagde siden fra Land , og Karlsefne

fulgte dem ud under Oen. For de heisede Seilet op, kvad Thor-
hal denne Vise

,
B

t
3I

t
R, l0

j ærir, B,32\N,R ; o rir, hurtige
, G*

!0
) sandarhimins, det samme, men passer ei til Versemaalet, D,

ll
) eller landan, A; landa, G,H

;

landar, B . Denne Liuie have
K,L,Rsaaledes ; endur samtymnis landar, som er urigtigt

,
menM

har derimod: endr samtimis lendar. 22
) kenni vel kanna, D,II;

val kanna kæti,ByMt
N,R ,• knevel kanna, andre, 23

) skrciS, B,N,
bin, B,N. 25

) greiflu, jevne , B, 26
) bylstyggvir B ; bil—

slygg ver,Z>,- bils hyggver,G. 27)i
t
D,H. 2 8

) vellu, D.
29)laupa,

'

urigtigt, D, 30
)
par, H; pann, B,M,N.

31
) lcyfir, B,N

;

leifir, 3J,R.

(27*)
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SiSan [sigldu feir
1

norSr fyri FurSustrandir ok

Kjalarnes, ok vildu beita [vestr fyri
2

; fa kom

moti feim [vestanve8r
3

,
ok rak få upp [å Irlandi

4

,

ok voru feir far
5
barSir ok fjåSir

6

,
ok let por-

hal lr far lif sitt, [eptir fvi semkaupmenn liafa sagt
7
.

9. Nu er (at) segja af Karlsefni
,

at hann for

suftr fyri landit, ok Snorri ok Bjarni
8 [me8 sinu

folki
9

. peir forn lengi, ok allt far til er feir

komu at å einni
10

,
er féll af landi ofan, ok i vatn

eitt
11

til sjofar; eyrar
12 voru far miklar

13
,
ok

14

måtti eigi komast i åna utan at håflæftum
1 J

.
peir

Karlsefni [sigldu i osinn, ok kolluSu i Hdpi 16
.

peir fandu far [å landi
17

sjålfsåna liveitiakra,

far sem lægSir voru, en vinvift ib allt
19

far sem

hollta vissi
20

. Hverr lækr var far fulir af fisk-

um. peir gerftu grafir, far sem mættist landit,

ok floftit [gekk oftfrst
21

;
ok få er utféll sjorinn

22
,

voru helgir fiskar i grofunum23
. par var mikill

fjoldi dyra å skoginum meftr [allu
24 moti

25
.

peir

J
)

skildu feir ok sigldu, forlodc de de andre, og seilecle, B,M,

N,R. 2)farfyri vestan, J3,M,N,R. 3
)
ve'Sr, Stormveir, B,M,N,R,

vi$ Irland, B,M,N. 5
)
mjok, meget, t. B,N,R. °) far feir

reyndust svå illa krislnir , da de befandtes at være saa slette

Christne, t. D. 7
)
fattes i R,N

}
R

;
oss limgat, os hid, t.

») peir Karlsefni, Snorri ok Bjarni fefru su$r fyriland, M,R»

9
) ok annat lic5 feirra, og deres ovrige Mandskab, li,.N; mefi

feim, /. M. •*) feirri, B,M. *') ok svå, B,M . »*) eyj-

ar. Oer ,
B,M>N, 1

3

) fyri drefsinum, foran Flodmundingen

,

till. B; sjonuru, till . N,I; d sjdnum, K. 14
) a sjefnum

,
t,

i s) noma at lialfflæftum , undtagen ved halvt Spring (midt iniel-

lem Ebbens og Flodens hoieste Vande), B.
1C

) sigldu fa til ar-

ossins ,
ok kdlluc5u i Hdpi landit, det samme, B,N,I; kornn »
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Siden seilede de nordefter forbi Furdustrande og

Kjalarnæs
,
og vilde krydse forbi Kysten imod Ve-

sten; da fik de en stærk Vestenvind imod sig, og

dreve da op paa Irland
,
og bleve der slaaede og

gjorte til Trælle111
,
og der lod Thorhal sit Liv, ef-

tersom Kjobmænd liave fortalt.

9. Nu er at berette om Karlsefne, at lian tilligemed

Snorre og Bjarne og deres Folk drog sydefter langs-

med Kysten afLandet. De seilede længe, og lige til de

kom til en Flod, som lob ned fra Landet, og igjennem

en Indso ud i Havet
;
Flodbredderne vare flade og sto-

re, og man kunde ikke komme ind i Floden uden ved

Hoivande. Karlsefne seilede med sine Folk ind i Mun-

dingen, og de kaldte Stedet Hopet112. De fandt der

paaLandet selvsaaede Hvedeagre, derhvor Grunden

var siid
,
men Viinranker der hvor den hævede sig

noget113. Hver Bæk dervarfuld afFiske. De gjorde

Grave, derhvor Landjorden begyndte, og Floden gik

hoiest op, og naar Havet da veg tilbage, vare derHel-

leflyndre 1 14
i Gravene. Der var en storMængde af

alle Slags Dyr i Skoven. De vare der i en halv

<5sinn, ok kolluSu me«, II.
17

) fattes i B,M. ,8)vin vin vijr,

R, urigtigt
,
maaskee vinviJSr var, hvilket sidsteM,R ogsaa have .

1 9
) allsstaftar, allevegne, M,R»

2 °) kendi, d. s., B,M,N,R. 2 *) ret-

tet
f ofast, A

;

eftz eller eptz, skal være efst, B ; udelades af M.
22

) dette Ord fattes i B. 23
) Istedenfor det fra Mærket: me«-

an iHféll, Cn er felt at, gengu fiskar i grafirnar; voru feir far

(okvoru fvi, M) feim helgir, cr litfjarafci, medens Floden faldt

ud
5 men da den strommede til , gik der Fiske i Gravene ,

so

da maatte tilfalde dem (kunde sikkert tages der), naar Soen veg

tilbage
,
K,L,M

}
R .

2li

)
saa.'edes A ; ollu, B. 25

) fra Mærket

:

allt slag, MJl.
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vom par liålfan månag
,

ok skcmtagu ser, ok

vurgu vig ekki* varir; fé sitt hofgu peir
2 megr

ser. Ok 3
einn morginn sneinma, er peir litagust

uin, sa peir [mikinn fjolda
4
hugkcipa, ok var

veift
5

tr join
6

li
7

skipunum, ok let pvi likast
8 sem

i halmpust 9

,
ok [var veift

10
solarsinnis. på mælti

Karlsefni: livat man petta [hafa at teikna
11

?

Snorri porbrandsson svarar lionum : vera kann at

petta se frigarmark", ok tokum skjold livitan, ok
berum at

13
moti; ok sva gergu peir. pa reru peir*

4

i niot, ok undragust pa, [sem fyri voru 15

, ok
gengu a land upp 16

. peir vom svartir
17 menn

ok illiligir, ok halgu illt
18

liar a hofgi. peir

voru mjok eyggir ok breigir
19

i kinnuin. Dvold-
ust peir of stund, ok 20

undragust [pa
,
sem fyri

voru, ok'
1

reru sigan i brott ok sugr fyri nesit
22

.

10. peir Karlsefni
23

liofgu gort bugir
2

4

sinar

upp frii vatninu, ok voru sumir skålarnir [nær
vatninu, en sumir firr

25
. [Nu voru peir par pann

vetr
26

;
par kom [enginn snjor

27
,
ok [allt gekk fe

peirra sjalfali fram 28
. [En er våra tdk”, [så peir

30

’)ectert annat, M,R. 2)d landi, paa Land, t. M,R. 3) en> ^
") ni’u, ni, IS-, IX, M,N,R. 5

) veitt, urigtigt,!}. <) Irjdnum,’ R
Irjamim, M,R, ’) af,13. ") i, i. R,M. >) hålmpustum, R ; ’i

lialmjustum, M,R

;

lialmfaustuio, N. 1 °) ferr, B,N

;

for, Dl R,
1

1

) saaledes G ; takna
,
B,MyN; hafa teikna, J. 12

) iriSartakn,
R; teikn, M; ferSarlrikn, Reisetegn

,
N, ")å,M,R. >

«) hin ir,

hine, B,M,R. 1

5

) fattes i R,N. 16
) ok gengu far a, land, Nj

J)‘*

}

er feir gengu a landi, dem, da de (Europæerne) gik paa
J,andet (Strandbredden),M

}
R, 1 n

) smair, smaae,B,M R. ia>)saa-
ledcs J,B; viaaskee stritt, stridt

; ygll, iglt, purret og tillige
'

stridt, M,R. I9
)
brcmYir,MyR.

20)svå sem, ligesom. de,t.MjR.
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Maaned
,
og fornoiede sig, og bleve intet var

;
de-

res Kvæg havde tle med sig 113
. Og en Morgen tid-

lig, da de saae sig om, saae de en stor Mængde

Skindbaade 116
,
og at Stænger 1 17 blove svungne paa

dem, og det lod ligesom Blæsten i et Halmknippe,

og Svingningen skete med Solen. Da sagde Karlsef-

ne: uIlvad mon dette .bar at betyde?” Snorre Thor-

brandson svarede barn: uDet kan være at dette er et

Fredstegn, og lados tage etlividtSkjold 118
,
og bolde

imod dem;” og de gjorde saa. Derpaa roede hine

imod dem, og undrede sig over dem som de trafder,

og gik op paa Land. Disse Mennesker vare sortagtige

og af et barskt Udseende, og havde stridt Haar paa

Hovedet; de havde store Oine og brede Kinder 119
.

De bleve der en Tid, og undrede sig over dem, som

de traf der, og roede siden Lort og sydefter om-

kring Næsset.

10. Karlsefne og hans Folk havde gjort deres

Vaaninger OTenfor Indsoen, og nogle nf Husene va-

re nær ved Soen, andre fjernere fra samme. De

vare nu der den Vinter; der kom ingen Snee, og

alt deres Kvæg nærede sig selv ved at græsse 120
.

tf

21
) fattes i B. ~

2

) I B er her intet Capitelshifte.
2S

) fattes

* porfinnr karlsefni, -D. 24
) byg'Sir, Boliger }

2 5
) nærr meginlandinu, en sumir nærr vatninu, nærmere Fast-

landet
, men andre nærmere Indsoen

, B,M,N.
26

)
Yoru peir

par svå alian velrinn ok, de vare der da den hele Vinter over og,

27
) alls cingi snjar, aldeles ingen Snee

)
B,N

}
N,Il, 2

a

) alir

(peirra, t . JM
tR) fena$r gekk par uti sjålfala, d. s,, B,N,Mf

R* som

her begynde et nyt Capitel.
2 9

) Nii er vårafli, il/.
3 °) geta pcir at

Pia
, B,N

%

i
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einn morgin snemma, at fjoldi huftkeipa réri sunn-

an fyrir nesit, [svå mart sem kolum 1

yæri sat
2

fyrir liopit, var på ok 3

[veift af
4

hverju skipi trjon-

am 5

. peir Karlsefni brugftu på skjoldum upp,

ok [er peir fundust
6

, toku peir kaupstefnu sin

åmilli, ok vildi pat folk lielzt hafa
7

rautt
8
skruft

9

;

peir [hafftu moti (at) gefa skinnavoru ok algrå

skinn. peir
10

vildu ok kaupa sverft ok spjot, en

pat bannaftu peir Karlsefni ok Snorri
11

. peir

[Skrælmgar toku spannarlångt rautt skruft fyrir

ufolvan
12

belg, ok bundu um hofuft ser. [Gekk

svå kaupstefna peirra um rift
;
på tok at fættast

skruftit meft peim Karlsefni, ok skåru peir på
svå smått i sundr 13

,
at eigi var breiftara enn

[pvars fmgrs
14

,
ok gåfu Skrælmgar po jammykit

fyrir [sem åftr
15

,
efta meira.

11. pat bar til
16

,
at griftungr

17
ljop or skogi,

er peir Karlsefni åttu, ok gellr
18

bått; [petta fæl-

ast
19
Skrælmgar, ok laupa ut åkeipanå*)**, ok réru

sf8an suftr fyrir landit; verftr på ekki vart vift

på prjår vikur i samt. En er sjå stund var lift-

inn,' seå peir fara sunnan mikinn fjolda Skræl-

*) bdlum, Bobler, N. 2
) sa$, 21 ;fra [udelades afM.

3
) ok var J>d,

li

;

J)a^ M. 4)a, /. 11,11, s
) Mfra Mærket : veift trjanum a hverjo

skipi. °) udelades i B,TM. 7

) kaupa, kjole, 11,N. 8
) rauft, M.

klæ^b B,N. 10
) udelades i B,M,N. 1 >) at selja |>eimj- Jieir

liof ok fala Sina solskinnsbelgi fyrir klæfcin, at sælge dem i de

falbods ogsaa deres Sælskinds!)elgefor Klædet ,
t. 1 -) hbf^u

ufolfvan belg fyrir klaøfSit
, ok tdku spannarlangt klæfti fyrir de

16de et ikke blakket Skind for Klædet
, og toge et Spand langt

Stykke Klæde for det , Bf M har blot: ok t, s. k. fyrir belg.

i

i
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Men da det vaaredes, saae de en Morgen tidlig, at

en Mængde Skindbaade roede sydfra forbi Næsset,
' saa mange som om der var saaet med Kul foran Vi-

g^n; der bleve da ogsaa Stænger svungne paa hver

baad. Karlsefne og lians Folk bævede da Skjoldene

i V eiret, og da dekom sammen, begyndte de at kjob-

.

slaae, og dette Folk vilde helst have rodt Klæde 121
;

de havde at give derfor Skindvarer og ægte Graa-

skind. De vilde ogsaa kjobe Sværde og Spyd, men
det forbod Karlsefne og Snorre. Skrælingerne toge

}

for et ganske graat Skind et Spand langt Stykke rodt

Klæde, og bandt det om deres Hoved. Saa gik de-

res Handel en Tid; da begyndte Klædet at gaae op

for Karlsefne og hans Folk, og de skare det da i

smaae Stykker, som ikke vare bredere end en Fin-

gers Brede, og Skrælingerne gave dog ligesaa mc-
1

get derfor som tilforn eller mere.

11. Det hændte sig at en Tyr, som Karlsefne

havde, lob frem af Skoven, og brolede hoit; dette

forskrækkede Skrælingerne, og de lob udpaaSkind-

baadene, og roede derpaa sydefter med Kysten 122
;

da mærkede man ikke til dem i tre hele Uger. Men
da den Tid var forbi, saae de en storMængde skræ-

j

t3
) ok for svå um stund, en er mmka tok klæftit, fa skam feir

1 sundr svå, og saaledes gik det en Stund, men da Klædet be-

gyndte at gaae op, da skare de det sonder, saa] B.
1

4

) fvers fi'ngr-

ar kreitt, B; fverhandar, L,M,R, is)udel. i B; sem hitt, M,R%
16

) nokkuru sinni fa Skræli'ngjar voru at kaupstefnu sinni, en-

gang da Skrcelingeme vare ved Kjobstævnet, t,D„ 1

7

) graftdngr,

rigtigere, M,2i. 18)garl, urigtigt for gall,

B

; gall, M,B, 19)vi$;

feir fælast vtø, U; vj$ fat fældust, M. 20
) hufckeipana, M.

/
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inga skipa, svå scm slraumar
1

stæSi
2

,
var på trjon-

um 3

allum veift andsælis
4

;
ok yla [upp allir mjok

halt’. på toku peir Karlsefni [raufian skjold
6

,

ok båru [at nidli
7

. [Skrælingar lupu af skipum,

ok
8

si8an gengu peir saman, ok borSust; varS

par skotlm'3 hor8, [pviat
9 Skrælingar hof8u

10

valslongur
1
*. pat sa. peir Karlsefni

12

,
at Skræl-

ingar færSu upp a [stong knott stundar mykinn

pvi nær til at jafna sem sau8arvomb, ok belzt
13

bian at lit, ok [fleyg8u af stonginni
14

vipp a land-

il yfir li8
15

pcirra Karlsefnis
,

ok
16

let illilega

viSr
17

,
par sem nifir kom. Vift petta slo otta

myklum [a Karlsefni ok allt
18

li8 lians, svå at på

fys ti engis arinars enn [flyja, ok 19 halda undan20

upp ine8 ånni, [pviat peim potti li8 Skrælinga

drifa at ser alliim megin, ok letta eigi, fyrr enn

peir koma 21
til hamra nokkurra, ok veittu par

viSrtoku har8a. Freydis kom ut
22

,
ok så at peir

Karlsefni héldu undart, ok kalla8i : livi renni per

undan [pessum auvirSismonnum 23

,
svå gildir menn

[sem per erut
24

,
[er mer potti sem25 per mættit

drepa ni8r
26

svå sem27
bufg; ok ef ek he(8a våpn,

potti
28

mer, sem ek skyldi belr berjast, enn

0 stråumr, B,3I. 2)ædd i, L,M,R. 3
) trjanum, M,R.

4)rangsæl-

is, B,3I. 5
) allir hatt upp, 7?,- Sk rælingjar hått upp., M, °) rauc5a

skjoldu, rode Skjolde, li, 31. 1
)

i iiiot, 31. a
) udelades i B}M.

9
) J>cir»

10
) °k> t. B. 1

') saaledes u4,B

;

(valstongur ?)

1YL har fra Mærket: peir hdrøu ok valslaungur, Skræh'ngjarnir,

Skrælin^ernc havde ogsaa Valslynger. I2
) ok Snorri, t.B,3I,R

1

3

) staungum knott mikinn ok, paa Stænger en stor Kugle, B,31•

14
) Ild, som Jloi, B; cr harm llo, da denfloi , M,R. 1S

) til, TT*
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lingskeBaade komme sondenfra> i hele Rækker,

som vare de rivende Stromme; alle Stængerne ble-

ve da svungne imod Solen, og de hylede alle me-

get lioit. Da toge Karlsefnes Folk et rodtSkjold,

og holdt imod dem 123
. Skrælingerne lob af Baa-

dene, og derpaa gik de mod hinanden og sloges;

der blev en liaard Skudregn, thi Skrælingerne havde

Valslynger 124
. Karlsefnes Folk saae, at Skrælinger-

ne hævede op paa en Stang en overmaade stor

Kugle,- uæsten at ligne med en Faarevom, og blaa-

agtig af Farve; denne svang de af Stangen op paa
Land over Karlsefnes Mandskab, og den g^v et fælt

Skrald, i det den faldt ned 125
. Delte indjog Karls-

efnc og alle hans Folk en stor Frygt, saa at de frem-
for alt onskede at flye, og de trak sig tilbage langs

med b loden, thi det forekom dem, at Skrælingerne
trængte frem imod dem fra alle Sider; og de stand-

sede ikke, forend de kom til nogle Klipper, hvor
de gjorde en haard Modstand. Freydis 120 kom ud,
og saae at Karlsefnes Folk trak sig tilbage, og hun
raabte da: uHvi lobe I, saa raske Mænd som I ere,

for disse Stakler, som jeg troede I kunde fælde som
Fæ; og hyis jeg havde Vaaben, troer jeg at jeg

skulde slaaes bedre end nogen af eder.

11 De gave

1

6

)K <la
t M. 1

7

) udel af M. 1

«) yfiv Karisef’ni ok a, Bj Ja,
19

) udel. i B,M. 20)o 21
) lidel. i B,M. 22

) at
1 1^‘ssu, dertil i det samme , M. 2 3

) Jessum au$vir$ismonnum,
5cssum uv en (li srn tinnu rn

, disse Skarnsfolk
,
L,M

yR\ slikum
uvirfcismtinnum, disse usle Folk, B .

2
«) udel. i B. 25

) likligt

; dueligt aty B ; Mfra Mærket: Jætti mer liklegt at. 26)Ja,
dem, B,M. -7) ann^ ande( /§ R 28) J)æ tti, J\J,
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einhverr yftarr. peir gafu engan gaum [hennar

orSum
1

. Freydis vildi fylgja peim, ok varS seinni
2

,

pviat liun var eigi
5

lieil; gekk hun po
4

eptir

peim i skoginn. En 5 Skrælingar sækja at henni;

hun fann fyrir ser mann dauSan, par var por-

hrandr Snorrason, ok stoS hellusteinn i lioféi lion-

um; sverfiit la hert
6

i lijå honum; tok hun pat

upp, ok byst
7

at verja sik. pa komu Skræling-

ar at henni
;
hun [dro pa ut brjostit undan klæ8-

unum
,
ok slettir a beru sverSinu; vi8 petta olt-

ast Skrælingar 8

,
ok ljopu undan a skip sin, ok

réru
9

i brott. peir Karlsefni finna hana, ok lofa

kapp
10

hennar. Tveir menn féllu af peim Karls-

efni
11

,
en fjoldi

12
af peim Skrælingum 13

. VurSu

peir Karlsefni
14

ofrliSi bomir, ok foru nu heim

eptir petta til bu8a sinna, [ok bundu sar sin
15

;

ok ihuga16
,

hvat
17

fjolmehni pat [myndi verit

hafa
18

,
er at peim sotti [af landinu ofan

19

;
synist

peim nu sem pat eina mun 10
liSit verit hafa, er

af
21

skipunum kom, en [liitt folkit
22 man verit

hafa sjonhverflngar23
. peir Skrælingar fundu ok24

mann dauSan, ok la ox
25

i hja; einn peirra tok

upp oxina, ok lioggr me5 tre, ok pa hverr at

*) hvat sem hun sag#i, B , at pvi er h, s., M, 2
) haun (saa-

ledcs B , d. e, hon for liun som M har) heldr sein, B. 3)kona,

till, M,R, 4
) Ja, da, B,M, s

) er, da , B .
6
) udel, i B,M.

’
1

)
byftst,

8)tekr hr
j
tfstift upp iir serkinum ok slettir a sverftit

;

Jeir fælast vi$ (pat allir, /. M) , tager Brystet frem af Særken,

og slaaer det ud paa Sværdet; de forfærdedes derved, B ; klæft-

unum ok skar fat af ser, ok gr^tti eptir peim, Hm. 9
) héldu,

styrede, B,M. ,0
) happ, Lykke, J1

) Karli, B
,
som ofte

1
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ingen Agt paa hendrsOrd. Freydis vilde folge dem,

men hun var langsommere
,

thi hun var frugtsom-

melig; dog gik hun efter dem i Skoven. Skrælin-
O 7 O O

gerne satte efter hende
;
hun fandt for sig en dod

Mand, det var Thorbrand Snorreson, og en flad

Steen stod fast i Hovedet paa ham
;
Sværdet laae

blottet vedhans Side; dette tog hun op, og beredte

sig til Modværn. Da naaede Skrælingerne hende

;

hun trak da Brystet frem af Klæderne, og slog det

ud paa det bare Sværd; derved bleve Skrælingerne

bange
,
og undlob til deres Skibe, og roede bort.

Karlsefne og hans Folk kom da til, og roste hendes

Mod. To Mænd faldt af Karlsefnes Folk, men en

Mængde af Skrælingerne. Karlsefnes Trop havde

her med et alt for stort Antal at gjore, og de droge

nu hjem efter dette til deres Vaaninger, og forbandt

deres Saar
;
de tænkte nu over, hvad det havde væ-

ret for en Mængde, som oppe fra Landet af havde

trængt frem imod dem, og det forekopi dem nu, at

det kun havde været virkelige Folk, som kom fra

Baadene, men at de andre Folk maatte have været
••

Oienforblændelse 127
. Skrælingerne fandt ogsaa en

dod Mand, ved hvem der laae en Oxe; een af dem
••

logOxen op, og hug i et Træ med den, ognu gjorde

den ene efter den anden det samme, og tyktes at

benævner, Karlsefne Karl. l2
) fjririr, fre, B ; I1II, M

.

1

3

) J)d,

&>tø* 14
) udel. i 13.

15
) udel. i B,M. 1G

)
me$ sjålf’um ser,

ve^ (eUer blandt) sig selu
,

till.
17

) hvatia, M. 18
) var, B ;

vær *» 10
) a landinu, paa Landet, B. 10

)
mundi, M. 21 )a,

paa, B,M. annat liftit, B
tM. 23

) fvcrsym'ngar, ByMjNfl.
24)cinn, m. 25) (jxi, D; eyxi

, IL
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oSrum, ok potti peim vera gersi mi, ok bita val

;

si8an tok einn, ok havggr i Stein, sva at* hrotn-

aSi oxin, ok pa potti peim 2
engu nyt, er [eigi

sto^st
3

grjotit
4

, ok kåstaSu
5

nifcr.

12. peir Karlsefni pottust nu sea
6

,
pott par

yæri landskostir gofiir, [at par myndi 7

jafnan*

otti ok ufriSr a liggja af peim er fyri bjuggu.

SiSan bjuggust peir a brott, ok ætlaSu til sins

lands, ok sigldu norår fyrir landit
9

,
ok funnu V

Skrælinga i skinnhjupum, sofna8a
i0
[nær sjo; peir

11

hafSu meS ser stokka 1

*, ok i dyramerg dreyra

blandinn; [pottust peir Karlsefni pat skilja
,

at

pessir menn myndu hafa verit gervir brott
13

af

landinu; peir drapu pa. Sfåan fundtx peir Karls-

efni nes eitt, ok a
14

fjolda dyra 15

,
var nesit at

sea sem mykiskan væri, af pvi at dyrin lagu par

um nætrnar
16

. Nu koma peir Karlsefni [aptr i

Straumfjorå
17

,
ok [voru par fyrir alls gnottir, pess

er peir purftu at hafa
18

. pat er sumra manna
sogn, at pau Bjarni ok GuftriS

19
hafi par eptir

verit, ok Xtigir
20 manna mcS peim, ok hafi eigi

farit lengra
21

;
en peir Karlsefni ok Snorri hafi

suSr farit, ok XL manna meS peim, ok hafi eigi

lengr verit i Hopi enn vart
22

tva manufii, ok hafi

1

) li jo i Stein ok, hug iSteen og
} B,31tR \

huggi v . huggr, A. ~) hon-
um, ham, 31. 3

) sto$ vi«, B .
4
) fra Mærket: hon stdft eigi

fyri steininura, M,R. 5
) kastafci henni, hano. s. v., M,R. 6 )at, t.

31. 7
) fa mundi far, 31. 8

)
jafn, B. 9

) udel. i B,3I. 1 °) sof-

andi, M. 1
') ok,B

;

nær sjo, udel. M. ' J
) skrokka, B,N; skokka,

I
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det var en kostelig Ting, og at den bed godt; siden

togeenden, og bug i en Steen med den, saa atOxen
brodes, og da tyktes den dem afingen Nytte, eftersom

den ikke holdt imod Steen, og de kastede den bort.

12. Karlsefne og hans Folk troede nu at indsee,

at, skjont Landet havde mange Herligheder, vilde

man dog der bestandig svæve i Frygt for Ufred af

Landets tidligere Beboere. De beredte sig derfor til

Afreise, og agtede sig til deres Fædreland
;
de seile-

de nordefter med Kysten, og traf 5 Skrælinger i

Skindpelse, sovende nær ved Havet. De havde med
sig Æsker, hvori der var Dyremarv, blandet med
Blod129

;
Karlsefne og lians Folk tyktes at forstaae,

at disse Mennesker vel vare bievne forviiste fra Lan-
det; de dræbte dem 1 * 0

. Siden kom de til et Næs,
hvorpaa der var en Mængde Dyr, og Næsset var over-
alt bedækket med Mog, efterdi Dyrene laae der om
Nætterne. Nu kom de tilbage til Stromfjord, og der

var Overflodiglied af alt hvad de behovede at have.

Det er somme Mænds Sagn, at Bjarne og Gudrid ere

bievne der tilbage med lOOMand, og have ikke faret

længere
;
men Karlsefne ogSnorre have med 40Mand

hiret sydpaa
,
og have ikke været længere i Hopet

end knap to Maaneder, men ere samme Sommer

Kar
> Kasser, I,LrR; stocka, M. 13

) virtu feir svå, atfcir mundu
gjorfir, B,M,Nf

1

4

) udel
, afM.

1 s
) ok f>ann veg, og saaledes,

t. Ji, vetrua
, om Vinterne

, B,N. 17
) { Straumsfjavrft

,
B.

,w
) eru f>ar allskonar, B ; gæ$i, M. 1 9

) saaledes Freydis,
B,M,N

tR. - o) xx d. e. en Skrivefeil for Xtigir eller tiu tigir, 100,
L,M

}R, 2 *) i fyrstu, i Fdrstningen
, II. —) kan neppe læses.
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sama sumar aptr komit
1

. Karlsefni for på
a
einu

skipi at leita porlialls veiSimanns
3

,
en annal

3
liS-

it var eptir; ok foru peir norSr fyrir Kjalarnes,

ok berr på fyrir vestan fram, ok var landit å

bakborSa peim; par voru på
4 eySimerkr einar

[allt at seå fyrir peim
,
ok nær livergi rjoSr i .

Ok er peir hafiSu lengi farit, felir å
6
af landi of-

an or austri ok i vestr; peir logSu inn i årdsinn,

ok lågu vi$ hinn sySra bakkann.

Vig "porvalds Elrikssunar.

13. pat var einn morgin, er
8

peir Karlsefni

så fyrir ofan rjoSrit [flekk nokkurn
9
[sem glitraSi

10

vift peim, ok æptu peir å pat
11

;
pat rærSist, ok 12

var pat Einfætingr, ok skauzt ofan [å pann år-

bakkann, sem peir lågu vift. porvaldr, Eiriks

son raufta, sat viS styri,~ok skaut Einfætingr or

i småparma lionum. porvaldr dro ut orina, ok

mælti: feitt er um istruna; gott land hafum ver

fengit kostum, en po megum ver varia njota.

porvaldr do af såri pessu litlu siSarr. på leypr

Einfætingr å braut ok norSr aptr. peir Karls-

J

) Det foregaaende udtrykker IC saaledes: fat er ok sumra

manna sogn, at feir Karlsefni hafi fyrst su$r farit ok Snorri meS

eitt skip ok XL manna meft'fcim, en Bjarni ok Gu$ri$r hafi

eptir or'Sit i Straumcy, ok LL (100) manna met5 peim , ok hafi

få eigi lengi i Hdpi verit, vart II manafti i burtu, sdttu ståan liitt

fdlkit ok verit svå vetrinn , Det er ogsaa nogle Folks Sagn , at

Karisefne og Snorre ere forst dragne sydpaa med eet Skib og 40

Mand med dem ,
men Bjarne og Gudrid ere bievne tilbage paa

Stromb
,
og 100 Mand med dem, og have da ikke været længe i

Ilopety neppe to Maaneder borte, siden afhentede de de ovrigeFolk,

og have saa været der om Vinteren . M har: en feir Karlsefni
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komne tilbage. Karlsefne foer derpaamed eet Skib

at soge éfter Thorhal Jæger, men de ovrige bleve til-

bage. De sejlede nord forbi Kjalarnæs
,
og fortes

da frem mod Vesten, og Landet var paaderes venstre

Side. ] )cr vare da ode Skove overalt, saa langt de kun-

de see, ognæsten ingen aabne Pladser deri. Og da de

liavde seilet længe, lob der en Flod ned fra Landet fra
• •

Ostmod Vest; de lagde ind i Flodmundingen og laae

ved den sondre Bred.

Thorvald Eriksons Drab.

13. Det hændte sig en Morgen at Karlsefne o<?00 O
hans Folk saaer ovenfor en aaben Plads i Skoven en
Plet, som glindsede imod dem, og de raabte derimod

;

det rorte sig, og detvar enEenfoding131
,
som derpaa

skod sig ned til den Flodbred, ved hvilken de laae.

Erik RodesSon Thorvald sad ved Roret, og Eenfodjn-
gen skod en Piil ind iTarmene paaham. Thorvald trak

Pilen ud, og sagde: JFedt er det mig om Isteren; et

frugtbart Land ere vi komne til, men dog ville vi nep-
pe komme til at nyde godt afdet.

11

Thorvald dode af

dette Saar kort efter. Derpaa lob Éenfodingen bort
igjen nordefter. Karlsefne og hans Folk forfulgte

ok Snorri hefftu su<5r farit ok XL manna meS peim, ok hafi eigi
lcngr verit 1 hafi en II manaSi, ok hefSu hit s. s. a.L, men at
karlsefne og Snor're liavde draget sydpaa og 40 Mand med dem
°S ot de Me have været længere paa Soen (Soreisen) end to
Maaneder

, 0g vare komne tilbage den samme Sommer . Sctaledes

°f
saa -) a,33, 3

) udel. i 13 ; M,R have blot porvaldår. «) udel.
1 R>M

3R. 5) udeL i M% 6) udeL iB .M K tilL mildlj stor< 7)- JJJ
er her intet Capitelskifte. 8

) at, M. 9
) ilokk mikinn, II. 1

°) svo sem
glitafci, 13,M,R. 1

1

) udeL MRt 1

2

) En er j)et|a lirær«ist, J)a,M3R
Gronlands historiske Mindesmærker. 1 Bind. (28)
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efni foru eptir honum 2

,
ok så liann stundum;

pat sa 'feir sfåarst til lians, at liann ljop’ a vag

nokkurn. på hurfu peir Karlsefni aptr
; på

4

kvaS

einn inaSr kviSlhig
5 penna:

Eltu
6
seggir,

allsatt
7
var pat,

einn Ei nfæthig

ofan til strandar;

peir foru på i brott,

sjå Einfætmgaland
1

0

;

liSi sinu lengr
11

.

en kynlegr maftr

kostaSi råsar

liart [um stopir"

;

lieyrSu, Karlsefni
9

!

ok norfir aptr, ok pottust

vildu peir på eigi liætta

. peir ætlaSu [oli ein fjoll, pau

er i Hdpi voru, ok pessi er nu funnu peir, ok

pat stæfiist mjok sva å, ok væri jamlångt or

StraumfirSi beggja vegna
12

. Hinn priSja vetr voru

peir i StraumfirSi. Gengu menn på mjok [i

sveitir
13

,
[ok varft peim til um konur

14

;
ok vildu

^lupu,/^, M,R. 2
) Einfætingnum ,

M,R. 3
)
Fra forstå

Mærke: fangat. sem feir lagu, porvaldr, son Eireks hins rauSa.

pa mælti porvaldr: gott land hofum ver (her tillægge M}R,

see nedenfor) feingit. (fundit, R)

;

fa hleypr einfætingrinn a

brutt, ok norfir aptr [ok skdut afir i sraafarma a porvaldi

;

hann drd ut c'irina; fa mælti porvaldr: «) te i tt er ura istruna.

peir blupu eptir einfætingi, ok sau liann stundum, ok fdtti

(feini, t, M,R) sem hann leitafii undan; hljrip hann ut, derhen

,

!wor de laaey
Erik den Rodes Son Thorvald og hans Ledsagere.

Da sagde Thorvald: (t Vi have naaet at komme til et godt Land,

derpaa lob Eenfodingen bort
,
og nordefter tilbage, og skjod for-

ud Thorvald i Smaatarmene ; han trak Filen udi da sagde Ihor-

vald: ((
Fedt er det mig om Isteren.” De lob efter Eenfodingen,

o<r saae ham stundum
,
og det syntes at hanfygiede i han sprang

ud B N: «) en Porvaldr (Eireksson udel. M) skaut afrr oru at

honum, ok kom i smafarmana, en liann drddt orina, ok var^

hon eptir; ok er feir porvaldr koran far, tdk hann upp orina,

ok mælti, men Thorvald Erikson skjod forud en Piil til ham, og
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ft •

lunn, og saae ham stundum, og det sidste de saae

til ham, var at han sprang* ud i en Vig; davendte

de tilbage, og en Mand kvad da denne Kvædling:

Folk satte efter men underlig Mand

(m'eget sandt det var) ilende styrted

en Eenfoding sig (i Havet);

ned til Stranden; Hor du, Karlsefne 132
!

13c droge da hort igjcn nordefter, og tyktes sec

Eenfodingeland; de vilde da ikke udsætte deres

Folk længer. De meente at den Fjeldstrækning,

som var i Hop
,
og den som de mi traf, var een

og den samme, og at det slog næsten lige til, at

der var lige langt fra Stromfjord til begge Steder.

Den tredie Vinter vare de i Stromfjord. De deelte

sig da meget i Partier, hvortil Kvinderne vare An-

den kom i Smaatarmene
,
men han trak Pilen ud, og den bleo

tilbage ; og da Thorvald og hans Ledsagere kom der, tog han
Pilen op

,
og sagde, K,L,M,R .

4

)
ok, M

\

5
) kvetiling, H. 6

) Ella,

sætte efter, H. 7

)
allhatt, K,L. 8

)
um sleipir, D

; um stof’n,

G

;

ofstopi, B,I,N
5
at kappi, K,LM,R. 9

) Uylander har bemærket at

hele Visen har manglet i et af ham brugt Haandskrift.
1 °) eller

Einfæting a land, Penfodingen paa Landet. 1 J

) jengra, M,R t

12
) at kanna 611 fjoll^ fau er [i Hopi voru, ok er feir tunda,

fdru feir aptr, ok voru i StraumsfirSi hinn frifcja vintr, at un-
dersøge alle de Fjelde, som vare i Hopet ; og da de havde un-
dersøgt dem, seilede de tilbage, og vare i Stromsfjord den tredie

Vinter, R,N', fra [: urftu fyrir feim i hafinu, ok er feir hoféu
svå gjort, toru feir o. s v,

f
som de bemærkede fra Ilavet, og da

de havde gjort saa ; el. (de Fjelde) som de kunde komme til paa Soen

CfraScien af) og da de varefærdige dermed, droge de o.s.v K,L,M,R.
1

) slcitum, R,M,N,R i ske itum, L, urigtigt for sveitum, i Par-
tier. \

4
) fattes i B,1\T,N,R. v

(
28 ’)
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peir, er ukvændir
1

voru, sækja til i hendr peim,

semkvændir* * voru, [ok st68 af pvi hin mesta

uro 3

. par kom til hitt fyrsta haust Snorri, son

Karlsefnis, ok var [liann pa privetr, er peir foru
4

brott. [på er peir sigldu afVinlandi, tdku peir

suSræn veSr
5

,
ok hiltu pa Markland, ok funnu

par Skræhnga 6 V 7

,
ok var einn skeggjaSr; kon-

ur voru II, ok
8
horn tvo; toku peir Karlsefni

sveinana
9

,
en [hinir komust

10
undan, ok sukku

11

[peir Skrælmgar12
i jorS niSr. Sveina pessa II

hafSu peir meS ser. peir kendu peim mal, ok

voru
13

skirSir. peir nefiidu [nvSSur sma14
Yet-

liilldi
15 ok foSur

16 Uvæge 17
, peir sogSu at kon-

ungar stjornaSuSkrælmgum
18

,
ok hétannarpeirra

19

Avalldania
20

,
en annar

21
Valldidida

22
. peir kvaSu

par engin hus, lagu
23 menn par i helium

24
e8a

halum. peir sogftu par liggja
25

land oSrum megin

gagnvart sinu landi, [er peir menn bygSi, er voru
26

i hvitum klæSum
,
ok haru stangir [fyri ser, ok

voru festar vi8 flikar
27

,
ok æptu liatt; ok ætla

1 )kvonlausir,<i,.s. R,N ; konulausir, il/,72 ;sottu for vililu sækja,

B,N, men begge Dele udelades afM}R.
a)kvonga$ir, D

t
E,G

tH,

*)fattes i
4).par pann, urigtigt,B,N; far meS

lo$ur sinum, ok er peir fo'rupa&m a, han par da hos sin Fader,

og fulgtes medham da de toge derfra, M^R. 5
) hoféu peir sunn-

an vetSr, de haode Sondenoind, R
}
M,N}R. °) liann (Karlsefni) f’ann

ok einnin Skræhnga
•, pær pjdfiir kalla surair baekrLappa, Karls-*

efne fandt ogsaa tillige Skrælinger i disse Folk kalde nogle Ro-

ger Lapper, X.
7

) fnnm, R. «) er baru, bare
, L.L,MrR> °) til

svcinanna, R.
1 °) hi« torast, B,M,N,

72 .
1

1

) sbkk, R,M,R. > =)fat-

tes i 13.
13

)
peir, till. M,R. t4

) mætir sinar, deres Modre, M,R.
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ledning, da de Mænd, som vare ugifte, vilde forurette

de gifte, og deraf opstod stor Uro. Der fodtes den

forste Host Karlsefnes Son Snorre, og lian var tre

Aar, da de droge Lort. Da de seilede fra Viin-

land, fik de Sondenvind, ok kom da til Markland,

og traf der 5 Skrælinger, den ene var skægget, de

to Kvinder, og de to Born
;
de toge Drengene, men

de andre undkom, og Skrælingerne sank ned i Jor-

den 133
. Disse to Drenge forte de med sig; de lærte

dem Sproget, og de bleve dobte. De kaldte deres

Moder Vethillde, og deres Fader Uvæge134
. De sag-

de at to Konger beherskede Skrælingerne135,
og den

ene afdem bcdAvalldania, men den andenValldidida.

De sagde at der ingen Huse vare, Folk laae der i Grot-

ter eller i Huler130
. De sagde at der laae etLandpaa

den anden Side ligeoverfor deresLand, livor der boe-

de'Folk, som vare i forte hvide Klæder, ogbare Stæn-

ger foran sig, hvorved der vare fæstede Flige, og de

15
) etter Weibilldi, A; Vetthildi, D,E,G; Yeinhildi, H; Vætilldi,

tt; Vætthildi, I,K; Væthildi, M,R. 16
) fattes il3,M.

17 )saale-

des ogsaa 13,L\ Vægi, D,jV,G,I1

;

Ægi, H i Margen ; Ovægi, J;

,
Ovæe, K,M,R, 1

8

) Skræli'ngalandiJ 5XTce/i/2g
,e/a7zc?, B,M. l0

)
fat-

tes i B,M,R. 20
) Avalldaina, D,E

;

Avaldamon, ; Avall-

dumon, K,L,M,R, 2, )hét, hed, t.B, 22
) saaledes ogsaa B og de

durige
, ]\J ]iar Valldedida; Navnet er dog noget utydeligt i si,

saa at man neppe kan skimte
,
om det skal læses saaledes ,

som
dog Vel er troligst

,
eller Avaldidida. 23

) oli lægi, og at (Folk)

laae, M,R. 2 ^)hellrum, K,M,R. -
*) fattes i B,M,N,R> 26)okgerigu

menn far, 0g der gik Folk, 13 ; gengi,M,R, samt æpti o . s. v. i Con-

junctiv.
27)voru udel . iD

t
Ei fUkr, have ;

ol< fdru (færi)

me« flikr, og
,droge med Flige

,
13

t
M,NtR.
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menn, [at pat hafi verit
1

Hvxtramannaland [e5a

Irland e§ mykla
2

.

14. på Bjarna Grimolfsson bar i Irlands haf
5

,

ok komu i maftksjo
4

,
[ok sokk drjugum skipiS

5

undir peim
6

.
peir boféu

7

bat
8

pann, er bræddr

vår meS seltjoru, [fviat par fær eigi sjomaSkrå 9

;

peir gengu i bålinn, ok så peir på, at peim måtti

hann eigi ollum vinnast; på mælti Bjarni; afpvi

at bålrinn tekr eigi
x
meira enn helnring mannan % o

vårra, på er pat mifct råft, at menn se lutaSir i

bålinn, pviat petta skal ekki fara at mannvirft-

ingu. petta potti ollum svå drengilega boSit, al

engi vildi moti mæla; gerSu peir svå, at: lutuftu

menniha, ok laut Bjarni
10

at fara i båtinn, ok 11

helmingr manna meS honum, [pviat båtrinn tok

ekki meira. En 12
er peir Amru komnir i båtinn,

*) fat, B ; fat ætla menn at vera, M,N,R. -) fattes i B,M,

N,R, som isteden derfor tilfoie: Nu komu (koma) feir tilGræn-

lands, ok cru. mefi Eireki raufla um vctrinn,7Vw kom de til Gron-

land
,
og vare hos Erik den Rode om Vinteren . I R er her intet

Capitelskifte. 3
) Grænlandshaf, Gronlands Ilav, B,M,N,R

;

sjd,

sem ligge nær Vinlandi, i Havet, som ligger nær Viinland, X.

“) maftkasjå, d.s., B. s
) lundu feir ei £yrr, enn skipit gjorist

jiiaSksmogil, de mærkede til intet
,
forend Skibet var gjennem-

stukket af Orme, B,N ;
ligeledes L,M

X
R, som dog have isleden for

det sidste Ord
,
mjok lccht (lekt), meget lækt, utæt .

6
) ]ia toluftu feir

um, hvert ra'5 feir skyldu taka, da talte de om, hvad Beslutning

de skulde tage, B,M,N,R .
7
)
eptir skipinu, bagefter Skibet, t.M

,

R, «)eptirbat, Efterbaad, B,N.
9 )unnit, /. //.

10
) Istedenfor

det fra [ har B saaledes

:

fat segja menn, at skclmaftkrinn smjugi

eigi fat tre, er selljdrunni er brætt. Var fat flestra manna sogn

ok tillaga, at skipa mdnnum båtinn, svå sem hann tæki upp. En

er fat: var reynt, få lok batrinn eigi mcir upp en helining manna.

Bjarni rnælti fa, at menn skyldi fara i båtinn, ok skyldi fat fara
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raabte lioit; og* Folk troe, at det har været Hvitra-

mannaland eller det store Irland 1 3 7
.

14. Bjarne Grimolfson blev med sit Skib forslaaet

til Irlands Hav, og de kom i en Ormeso, og Skibet

begyndte stærkt at synke under dem138
. De havde

en Baad, som var smurt med Sæltjære, tlii den an-

griber Soormen ikke139
;
de gik i Baaden, og saae

da, at den ikke kunde bære dem alle; da sagde Bjar-

ne:
uEftersom Baaden ikke rummer meer end Halv-

delen af vore Mænd, da er det mit Raad, at der træk-

kes Lod om, hvo der skulle i Baaden, tlii det skal

ikke gaae efter Anseelse. Dette fandt alle saa hoi-

modig budet, at ingen vilde tale derimod; de gjorde

da saa
,
og trak Lod

,
og det tilfaldt Bjarne at gaae

i Baaden, og Halvdelen af Mandskabet med ham,

thi Baaden rummede ikke flere. Men da de vare

at hlutfbllum, en eigi at mannvirftingum
;
en (vcgna Jess, t, M,R)

hverr peirra manna vild i fara i balinn, sem far voru
, fa matti

liann eigi vi$ otium taka; fyrir fvf tdku peir petta (pat
, M)

raft, at hluta menn i batiiin (ok) af kaupskipinu (saaledes rettet
, i

Overeensstemmelse med M,R ;
kaupskipinum i Fleertallet, B,N);

hlutaftist par svå til, at Bjarni hlaut, det siger man
,
at Skjælor-

men ikke borer det Træ 9 som er besmurt med Sæltjære. Det

var de Jlestes Mening og Raad
,

at lade saa mange gaae i Baa-

den 3 som den kunde rumme , Men da det blev. provet, rum-

mede Baaden ikke Jlere end Halvdelen, Da sagde Bjarne at Fol-

kene skulde gaae i Baaden efter Lodkastning og ikke efter An-
seelse ; thi enhver af dem

,
som vare der, vilde gaae i Baaden,

men da den ikke kunde rumme alle , toge de denne Beslutning,

at bestemme ved Lodkastning , hvo der skulde gaae af Handels-

skibet i Baaden
*, Lodden faldt saaledes

,
at det tilkom Bjarne

,

B,M,N,R. na.r,
næsten, t.B,N. 12

) pa gengu peir af skip-

inu ok i baiinn, er til Jess hobfri hlotizt. pa, Da gik de, hvem

Lodden var falden paa, af Skibet og i Baaden, Da, B,M,N,R.
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på mælti einn* l'slenzkr ma8r, [er på var i skipinu,

ok Bjarna haffti fylgt af Islandi
2

: ætlar.pu, Bjarni,

hp* at skiljast viS mik? B jarni svarar: svå verSr

nu at vera. [Hann svarar
3

: [o8ru liézt pu fo$-

ur mmum
,
på er ek for af Islandi mcft per enn

skiljast svå viS mik, på er pu sagSir, at eitt skyldi

ganga yfir okkr båSa. Bjarni svarar: eigi skal ok

svå vera, gakk pu hengat i båtinn, en ek man
upp fara i skipiS, pviat ek sé, at pu ert svå fuss

til fjorsins

4

. Gckk Bjarni på upp i skipiS
,

en

[pessi inaSr* i båtinn, [ok foru peir siSan leiSar

sinnar, til pess er peir komu lil Dyflinar i Ir-

landi, ok sogSu par pessa sogu; en pat er flestra

manna ætlan at Bjarni ok lians kumpånar hafi låtizt

i maSksjonum, pviat ekki spur'Sist til peirra siSan

6

.

Ættartalafra Karlscfni ok pwr/Sz, kono hans!

.

15. Annaft sumar cptir
8

for Karlsefni til Islands,

ok GuSriSr
9 me3 bonum, ok for heftn i Reyn-

*) imgr j ung,t. B,M,N,R. 2
) sa er verit haTcSi fOrunautr Bjarna,

som Jiavde været Bjarnes Ledsager, B,M,N,li. 3
)
Hinn sag$i Jd :

ii^ru liézt Ju mer o. s, v,, mest o vereenstemmende medB
,
see Vai\ l\_

.

4
) Istedenfor det fra [ har B dette: svå mec5 Jvi at Ju hézt mer

eigi Jvi, Ja er elc for mcfi Jér af Islandi fra hiii fo§ur nn'ns.

Bjarni segir: eigi sé ek liér Jd annat ra« til. [Bjarni (St,N) svar-

er: a) hvat leggr Ju hér til rå$s? Ilann segir :sé ek rdSit til, at

vi$ skiptumst i rumunum, ok farir Ju hingat, en ekmun Jangat.
Bjarni svarar : syå skal vera, ok Jat sé ek, at Ju vinnr gjarna

(ert gjarn, M,R) til lift, ok Jikkir mikit fyri at deyja. Skiptust

Jeir Ja i riimunum, saa
: ({Det luvede du mig dog ikke

, da jeg
drog med dig fra Island fra min Faders Iluusf Bjarne sagde:

t<Ei seer jeg dog ,
at her er nu andet for ;

men hvad Udvei seer

du vel heri?” Jeg seer den Udvei,’’ sagde han
, uat vi skifte

Plads
,
og du gaaer hid og jeg did.” Bjarne svarede

: ((
Saa skal

skee
f og det seer jeg at du vil gjerne beholde Livet, og synes ilde

i

I
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komne i Baaden, sagde en Islænder, som da var

paa Skibet, og havde fulgt Bjarne fra Island: uAgter

'du, Bjarne, her at forlade mig?
1
’

uSaakommer detnu

lil at være,” svarede Bjarne. Da sagde denne: uAn-

det lovede du min Fader, da jeg drog fra Island med
dig, end saaledes at forlade mig, da du sagde, at vi

hegge skulde friste den samme Skjæbne.” Bjarne sva-

rede
: uEi skal det da gaae saaledes

;
gak du herned i

Baaden, og jeg vil stige op i Skibet, thi jeg seer at du

cr saa begjerlig efter at leve.” Bjarne gik da op i

Skibet, men denne Mand ned i Baaden, og de fort-

satte derpaajReisen, indtil de kom til Dublin i Irland,

°g* fortalte der disse Begivenheder : men det er de fle-O /

stes Tro, at Bjarne og hans Ledsagere cre omkomne
i Ormehavet, thi der spurgtes ikke siden til dem

140

.

Kcirlsefnes og hans Kone Thun'cls (Gudrids) Afkom.

15. Den anden Sommer efter drogKarlsefne til

Island, ogGudrid med ham, oghan droghjem tilRey-

om at doer De skiftede da Plads
,
B,N,M

}R ; IC ligeledes
,
men

de have istedenfor Ordene [Bjarne svarar a) en^sva sem mi ahorf-

istefta, men som Sagerne nustaae ; I har her blot eSa, eller. s
) en

liinn ofan, M.

6

) B slutter Capitlet saaledes : ok er fat sogn (flestra

t. M,R) manna, atBjarni lélist far i maftkabafinu, ok;feir menn sem
i skipinu voru me$ honum. En bdtrinn ok feir er far vom a
lom leic5ar sinnar, til fess er feir [toku land fl) ak sog$u (feir

fa oftruin Ira fessari, M,R) fessa sbgu sic5an, og det er Folks Sagn,
at Bjarne tilligemed dem

, .som vare med ham paa Skibet
,
omkom

deri Ormehavet. Men Baaden og de som vare paa den droge de—
re

'[
Vei

} indtil de naaede Land og berettede siden denne Fortæl-
^nSt JhM

}N,R , L ligesaa, men is tedenfor [idku land (i) have den
og Åljli: komU til lands ok tciku hafnir, kom tilLand og iHavn.

) L har ingen Overskrift. Jf

) fessa atburSi, sem nu voru sagftir, de

Legi venheder
, som nu blevefortalte

,
t. L ; taldir,M}R.

9
)
Snorri,Bj

Lijl. j °) hann (sifian, MjR) heini til bus sins, hjem til sin Gaard. B.

#
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isnes
1

. M65ur hans potti, sem liann hefSi litt til

kostar tekit
2

,
ok (pvi) var GuSriSr

3

eigi heima
4
enn

fyrsta vetr. [En er hon prdfaSi
5

,
at GuSnSr var

kvennskorungr
6
mikill, for hon lieim, ok voru sam-

farar
7
peirra goSar

8

. Dottir Snorra Karlsefnissonar
9

var HallfriSr, moéirporlaks

10

biskups Runolfssunar.

pau åttu son,cr porbjornliét; hans dottir héF’por-

unn, moSir Bjarnar
12

biskups. porgeir 13
hét son

Snorra Karlsefnissonar, faftir Yngvildar
14

,
moSur

Brands biskups hins fyrra
15

. Dottir Snorra Karls-

efnissonar var ok Steinunn, er atti Einarr, son Grund-

ar- Ketilsporvalds sonar krdks, pdris sonar a Espi-

hdli; peirra son var porstcinn rånglåtr'
6

,
liann var

faSir GuSrunar, er atti Jorundr at Keldum
;
peirra

dottir var Halla, md5ir Flosa, foSur Valgerfiar, moS-

urherra Erlends sterka, foSur herraHaukslogmanns.

Onnur dottir Flosa var pordis, mdSir fru IngigerSar

riku; hennar dottir varfruHallbera, abbadis iRein-

isnesi at StaS. Mart stormenni er komiS annaft a

islandi [fra Karlsefni ok purifti
17

,
pat er ekki er hér

skraS. [Veri guS me8 oss, amen 18
!

*) Reinarncs, Dfi,H lieynines, N. 2
) sem duga mætti, som

var af nogen Nytte, t. L,M,R, 3

) hun, BfMyNjR. 4)par, der
}

t.

13,N

;

meft honum, med ham , t. L,M. 5
) reyndi, cl. s., 13,N.

6
)
skoningr, d.s 13,N,R .

7
) samfæSr, 13,N. 8

)
Istedenfor det

fra [ have L,M,R: GuSnSr, kona lians, var skoningr mik-

ill ,
ok veitti gdfla lorgaungu i buinu

,
ok voru allgtfåar sam-

farir (|>eirra till. M,R) Karise fnis ok Gufcrfåar, Hans Kone Gud-

rid var en udmærket Kvinde
,
og bestyrede fortrinlig Husets An-

liggender
,
og Karlsefne og Gudrid kom meget godt ud af det

med hinanden

y

Jicirra son var Snorri sem fyrr var getit, hans.

Deres Son var Snorre,
som er ommeldt lierovenjor. Hans o. s% v*,

i
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nisnæs141 . Hans Moder tyktes at han havde gjort

et ringe Parti, og derfor var Gudrid ikke hjemme

den forste Vinter. Men da hun mærkede, at Gud-

rid var en særdeles udmærket Kvinde, tillod hun

hende at drage hjem, og de kom godt ud af det med

hinanden. Snorre Karlsefnessons Datter hed Hall-

fride, Moder til Biskop Thorlak Runolfson. De havde

en Son, som hed Thorbjørn
;
lians Datter liedThorun,

Biskop Bjorns Moder. Thorgeir hed Snorre Karls-

efnessons Son, Fader til Ingveld, Moder til Biskop

Brand den forste142. Snorre Karlsefnesson havde en

Datter, Steinun, som var gift med Einar, en Son af

Grund-ar-Ketil, en Son af Thorvald Krog, ei) Son af

Thorer paa Espehol; deres Son var Thorstein den

Vrangladne (Uretfærdige), han var Fader til Gudrun,

som var gift med Jorund paa Kældum; deres Datter

var Halla, Moder til Flose, Fader til Valgerde, Mo-

der til Hen* Erlend Stærke, Fader til Lauffmand Herr
Haulc143. En anden Datter af Flose var Thordis,

Moder til Fru Ingegerd den Mægtige 144
;
hendes

Datter var FruHallhera, Abbedisse til Stad paaRei-

nisnæs 145
. Mange andre store Folk paa Island ned-

stamme fraKarlsefne og Thurid 146
,
som ikke ere

her optcgncde. Gud være med os, Amen!

Ml. 31. 9
) porfinnssonar karlsefnis, 23. 1 °) Thorlaks, 7i.

11
) var*

M>R. 1

2

) Bjarna, C,72.
1

3

)
porgriuir, 7if,£,.Z)7,7?.

1

4

) Ingvddar,
l', tngivaldar, 31. 15

)
Her ende J3,N saaledes: ok lykr par

pessi sogu.
. JCyL have: ok lykr par sogunni af Eiriki liinum

rauc5a, og slutter her Sagaen om Erik den Rode ; 31,R ligeledes:

ok endar hérsoguna o.s.v.
16 )ranglati, d.s. G,D,H. 17

)
afpcirn

porfinni karlselni ok Girår&ij 23. 1 tt

) saaledes A, C,G i fattes iH
;

endast porfinns pattr, endes Fortællingen om Thorfmn, 23.
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ANMÆRKNINGER.
*) Denne beromte Hærkonge, som i vore Sagaer kaldes

Olaf eller Oleif den Hvide, kaldes af de angelsaxiske For-

fattere Amlavj men af de irske (rettere) Aulaiv , som dog

undertiden fordreies til Amhlavith. Efter de irske (Ulster-

ske) Annalister (lios Pinhcrton
,
Enqviry into the carly Hi-

story ofScotiand II,31G) ankom lian fra Lochlin (Norge)

til Irland i Aaret 852
,

efter andre 853. Sulim antager
,

i

crit. Hist. af Danm. II, 189, jvf. med I, 580-S1 samt lians

hist. geneal. Tabeller dertil T. 92 og 96 ,
at Olafs Fader

Ingild
,
hvem han .dog ei regner til de danske Konger (i

Overeenstemmelse med vor Text) var en Son af Helge

Hvasse, Prinds af Ringerige, nedstammende fra den be-

hjendte Kong Halvdan Hvidbeen, der og var Harald Haar-

fagers Stamfader, og af Aslaug, Datter af Sigurd Snogoie.

Ogsaa Are Frode stemmer overeens hermed i sin egen Stam-

tavle (ved Slutningen af hans Schedæf i det han der næv-

ner lngjald Helgeson, en Dattersøn af Sigurd, Ragnar

LodbrogsSdn, som den 29de af sine mandlige Fædrene-

Ahner, men hans Son Oleif Hvide som den 30te i nedsti-

gende Linie. Derimod antager Laxdæla i 1ste Capitel
,
at

Olafs Fader lngjald var en Son af den danske Kong Frode,

kaldet hum frækni eller den tappre, som blev dræbt af

Svertlingerne (eller Svertingerne) og vistnok er den samme,

som den Kong Frode den ide, om hvem Saxo Grammati-

cus melder, i sin danske Histories 6te Rog, at han blev

dræbt af Saxeren S verting. At denne sidste Reretning er

urigtig, indsees lettelig, men de ældste islandske Sagaer

mene vel stundum Afkom, Efterkommer ved Ordet sonr

(Son). Efter de irske Beretninger forte Olaf og hansBro-

dre, som nogle kalde dem, vel rettere hans Fostbrodre eller

StalbrMre
,

Sidrig (eller Sigtryg) og Ivar, forst betydelig

Handel paa Irland
,

i hvilken Henseende adskillige Havne
bleve dem overladte; ved dem anlagde de Stæder og Fæst-



THORFINN KARLSEFNES SAGA. 445

ninger, fra hvilke de senere bekrigede Irlænderne, og bleve

Herrer over betydelige Landstrækninger. Saaledes fik Olaf

Dublin med dets Omegn
,

hvilket ban udvidede og befæ-

stede; Sigtryg fik Waterford og Ivar Limerik. Alle de paa

Irland saaledes bosatte Skandinaver underkastede sig Olafs

Herredomme; de kaldtes under eet Ostmanner d. e. Ostmænd,

(ligesom Nordmændene^/^/;ze/m i Island ogGronland), og

Dublin kunde længe ansees for deres irske Riges Hovedstad*

I Aaret S70 kom Aulaiv (Oleif eller Olaf) og Ivar tilbage

fra et Tog til Storbritannien, sidst fra Skotland, med ikke

mindre end 200 Skibe
,
ladede med rigt Bytte og mange

Krigsfanger, som de gjorde til Trælle eller Livegne (Pin-

herton l. c.J. Endnu have vi mange Sdlvrnynter, som ere

prægede af Ostmannernes Fyrster, og vidne om deres

fordums Rigdom og udbredte Handel. Det var da ikke at

undre over, at Danske, Nordmænd og Islændere i hine Ti-

der hyppig besogte Irland. Denne Færsel kunne vi saale-

des endnu takke for nogle af de vigtigste Underretninger,

som vi have om Skandinavers og Irlænderes gamle Fart

paa Amerika. See f. Ex. ovenfor, om Rafn Limeriksfarer,

S. 154-55, 166. Endnu i det 13de Aarhundrede beholdt

Limeriks og dets Omegns (maaskee hele Irlands) Indbyg-

gere af denne Stamme Navn afOstmanner, og synes at have

udgjort en egen Stand eller Folkeclasse, efter et Diplom af

Aaret 1201, hvori det bevidnes at 12 Engelsmænd, 120stman-
ner og 12 Irlændere aflagde Eed angaaende deres Forkla-
ring om Limeriks Stifts eller Hovedkirkes Eiendele.. (Re-
c°gmtio faeta per sacramcntum XII Anglorum, XII Ostman-
n°rum et XII Hibernensium &c. IVaræi Anit . Hibern.p. 140
cx registro DecaniLimericcnsis).

') Originalens Vestrviking betegner egentlig Krydstog
til de (fra Norge) vestlige Farvande og Kyster under Stor-

britannien, Irland o. s. y, Irlænderne og flere kaldtes saa-
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Jedes i Norge og Island Vestmenn (Vestmænd), ligesom Ir-

lænderne igjenkaldteSkandinaverne Ostmanner (Auslmcnn).

3
)

Dyflinnar Skiri (Dublins Shire) nævnes og i Kong

Magnus Barfods Saga //Ar. 111,226 samt Formnanna*Sdgu r

VII, 67 Dansk O vers. i Oldnordiske Sagaer, 7,58. Det An-

gelsaxiske scire betyder, ligesom endnu det Engelske sliire,

en Provinds eller stor Landafdeling.

4
) I Laxdæla kaldes ban (7. c.) hersir rikr i Noregi ok

Åjnstdr, en mægtig Herse (eller Friherre) i Norge af for-

nem Slægt (i Romsdalen,, mellem Sdndmdr og Nordmor).

Om Ketil Fladnæse
,
hans Slægt og Afkom vil mere fore-

komme her efter i en anden Afdeling af dette Værk. Jvf.

Njalas 1ste Capitel.

5
) Det Navn, som her og i liere af de bedste Oldskrifter

skrives poriSr , rettest porriSr, hedder hos de nyere

Thuride
,
purtår, som det endnu bruges paa Island

;
dets

fdrste Stavelse indeholder Guden Thors Navn, hvorved den

Person, som bar det, i visse Maader helligedes ham eller

sattes under hans Bekjærmelse. Da det og dette dermed

beslægtede Gudridr ogsaa skrives Gudrid

,

betyde vel begge

disse Navne Thors eller Guds Tordenfart (porreid , Gud-

reiSJ

;

jvf. ovenfor S. 269, Anm, 40.

6
) Eyvind Ostmand nedstammede vel fra det svenske

Gothland, saaledes som vi paa et andet Sted af Værket

nærmere komme til at fremstille, men blev tilsidst en mæg-

tig Hærforer paa Irland
,
og gift med Prindsesse Raforta,

en Datter af den irske Kong Kjarval.

7
) Helge Magre var en berdmt Landnamsmand eller een

af de forste Nybyggere paa Island; om ham handler især

Landnamas 3die Parts 12te Cap. Tilsidst boede han i Ofjor-

den paa Nordlandet og var paa en besynderlig Maade, da

han tildeels var bleven opdraget i Irland, paa een Gang en

Tilbeder baade af Thor og af Christus.

s
) Eller, efterOrdet, Hær-Konge. Saaledes kaldtes i

\
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Hedenold de Nordboer
,
dog vel kun de af kongelig Slægt,

som anforte Tropper og forte Krige i fremmede Lande,

uden sely at have noget Rige. De, som anforte Flaader

og krigede tilsoes, kaldtes dog ofte, især i de ældste Ti-

der, Sokonger, sakonungar.

9
) Denne Sigurd var en Broder til Rognvald Jarl paa

More i Norge, den beromte Rolfs eller Rollos Fader
,
og

blev af Kong Harald Haarfager udnævnt til Jarl (Under-

konge eller Lehnsherre) af Ørkenderne, under norsk O ver-

herredomme, Han kaldes Sivard i gamle orkenoiske Di-

plomer. Hos os er det samme Navn blevet til Sivert.

Det er og de Tydskes Siegwart (ligesom det oldnordiske

Sigvar'Sr muelig var i Grunden det samme).
1 °) Alt dette omhandles tildeels noget udfdrligere i

liere gamle Sagaer, især Laxdæla 4 Cap. S. 6-8, som be-

retter at Thorstein, efter en stedse seierrig Krig, slut-

tede Fred med Skotlands Konge, hvorved det halve Rige

blev afstaaet til ham, hvilket Forlig Skotterne dog ikke

længe holdt. Mærkelig nok citerer Laxdæla her til Are
Frode, og derved menes uden al Tvivl hans forste Ud-
kast til Landnama, især dens hermed overeensstemmende

2 P. 15 Cap. Jvf. Olaf Tryggvesons Saga i Fomm. S. /,

194, hvor Sigurd Jarls og Thorstein Rods fælles Krigs-

tog omraeldes, hvorved de siges at have erobret Katanes

C’Caithness) og Sudrland (Southerland) lige til Ekkjals. Den
Skalholtske Udgave I, 217 (Cap. 177) beretter at de el-

lers indtoge en stor Deel af Skotland Mærhcefi (nu Moray
eller Murray) og Ross j som endnu ganske har beholdt
sit ældgamle Navn, samt at de, i den sydlige Part af

Moray, opforte en Borg eller Castel. Stykket i Forum.
Sogur l. c . 1,246 o. fv stemmer iovrigt meget med Land-
nama og dette 1ste Capitel af nærværende Saga, efter

hvad vi og have bemærket i Indledningen. Schoning

bemærker (Norges Historie II, 161) at hvis Sagaernes
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Eckjall eller Eckjalsbakki betegner de i Navnet tilsvarende

Ochellske Bjerge, nordenfor Staden Sterling, bliver det

rigtigt, at hine Erobrere liave tilfægtet sig mere end det

halve Skotland. Den nævnte Bjergrække strækker sig igjen-

nem Perthshire og Fife. Den skotske Konge, som Talen

lier er om, maa enten have været Grig, som kom til Re-

gjeringen 883 og som længe forte Krig med Skandina-

verne, eller hans Efterfølger Donald den 2den, som sdgte

at fordrive dem fra deres Erobringer i Moray og flere

Provindser, overvandt dem vel i et Slag, men dode af

Fdigerne af de der bekomne Saar. See Heroti History

of Scotland (1794) J, 43-44, jvf. med S. 224-25, hvor

det bemærkes at Skandinaverne saaledes havde colonise-

ret det af dem i gamle Dage indtagne Moray, at Landet

endnu har mange Mindesmærker og Folkesagn fra deres

Tid
$

at Sproget, som siden tales der, kan næsten ansees

for at bestaae for en stor Deel af (gammelt) Dansk
,
og

at Indbyggerne, endog forst i det 18de Aarhundrede, af

deres skotske Naboer bleve betragtede som en fremmed

og fjendtlig Stamme, i hvis Land det ingen Synd var at

foretage Plyndringer. Disse Bemærkninger (dog vel
/ •

med Undtagelse af den sidste) kunne og anvendes paa de

ovrige her nævnte skotske Provindser
,

og maaskee flere.

De Ulsterske Annaler ommelde ellers (7. c. S: 3 J 7) en

Ostin (formodentlig en Fordreielse af Tostin, Thorstein)

,

en Son af Aulaiv, de irske Normanners Konge, blandt Al-

banich eller Skotterne i Aaret 874, men der mangler no-

get i denne Beretning, som gjor den utydelig.

1 l

) Denne Thorfinn, porfinnr, porfiSr

,

Jarl (den 1ste)

var en Son af Torf- Einar, Rognvald Jarls Son og

Broder til Sigurd, hvem han efterfulgte i Regjeringen

over Ørkenoerne. See Laxdæla 4de Gap. og Orkneyinga-

Saga 1ste Cap. Gamle orkenoiske Diplomer kalde ham

Thurwider geddevar; uden Tvivl skal Tilnavnet være ct
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Slags Oversættelse af det i Texten anforté: hausMjuJr

d. e. Hjerneskalskidver
,

ogsaa Hovedkldver; — den for-

ste Stavelse ged er vel enten beslægtet med det Engel-

sli e head (hedd) Hoved eller ogsaa med det Gælisk-skot-

she cearuij som betyder det samme; elever er tydelig det

samme som det Danske Klo ver.

1

2

) I andre Sagaer berettes at Aude, forend hun kom
til Island, drog fra Ørkenderne til Færderne og opholdt

sig der i nogen Tid, samt bortgiftede Olof eller Alof,

Datter af hendes Son Thorstein Rod, til en unævnt an-

se’et Mand, fra hvilket Ægteskab de saakaldte Gotuskegger

d. e. Mændene fra Gata (nu Gdta), en Hovedgaard paa

Østerd, iblandt hvilke Thrand var den mest berdmte, skulle

nedstamme. Jvf. Færeylnga-Saga
,
udgiven ved Rafn, Kjd-

benhavn 1832, S. 1-2, Landnama 2 P. 16 Cap., Laxdæla
4 Cap., Forum. A.I, 247. Saaledes blev hun Stammoder for

de fornemste Slægter paa Ørkenderne, Færderne og Island.

1

3

) To mærkelige Varianter i Fomm. S. Cl- c.) sætte disse

frie Karles Antal til 70 og Texten til den Skalholtske Ud-

gave af OlafTryggvesdns Saga (II, 16) til 60. Muelig reg-

nes her de af hende senere frigivne for frie Mænd.
1 *) I det nuværende Sneefjeldsnæs Syssel; mere herom

komme vi til at meddele i Uddragene af Eyrhyggja* Jvf.

Landnama l. c. samt Laxdælas 5te Capitel.
1

5

) Jvf. ovenfor Amn. 1 og 2.

1G
) En lignende Fortælling om Vifil indeholdes ogsaa i

Landnamas 2 Part 17 Capitel. Den her ufuldstændige Be-

retning om hans Ægteskab udelades der, men det tilfoies

derimod, at han, da han boede paa Vifilsdal, havde Trætter
med, atti dcilur viS, Hdrd

,
om hvem det samme Capitel

melder, at han var en af Andes Skibsmandskab og at hun
siden gav ham Gaarden Hordedal; Laxdæla omtaler' (i 6te

Capitel) den samme Mand som meget ypperlig, samt Stam-

Gronlnnds historiske Mindesmærker. I Bind.
(
20)
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fader til Gilsbekkingernes Slægt og den berømte Skald

Gunlog Ormstunga. Landnama nævner endvidere Yifils

to Sønner.

17
) Det meste af det følgende, for Gronlands Opda-

gers og Opdagelses Historie yderst mærkværdige Capitel

findes og indfort, men tildeels med andre Ord her

ovenfor S. 172-178 (fra Landnama) og S. 200-204 (fra

Erik den Rodes Saga). Paa de vigtigste indbyrdes Af-

vigelser af disse Recensioner gjØre vi vore Læsere op-

mærksomme i Varianterne. Andre antegnes i Anmærknin-

gerne, naar de snarere synes at henhore til disse. Efter

at det forste Udkast til disse Anmærkninger var blevet

færdigt fra Pressen, udkom fra den et for os særdeles

vigtigt og lærerigt Værk: Undersogelsesreise til Østkysten

af Gronland, efter Kongelig Befaling udfort i Aarene 1828-

31 af W. A. Graah, Capitain-Lieutenant i Sdetaten. Kjo-

benbavn, 1832 med Kobbere, samt et ypperlig veiledendeKort

over Gronland og dets Nabolande. Disse Hjelpemidler

ville uden Tvivl, jevnforte med de os levnede grønland-

ske Mindesmærker, lede os til Overbevisning om Øst-

kystens hidindtil tvivlsomme Beliggenhed, saa at det

Ældste og Nyeste her fremdeles kommer til at oplyse hin-

anden. Vi haabe saaledes nu at kunne udpege de vigtigste

blandt hine mærkværdigste afvigende Læsemaader.
1 8

) Skjont Landnama i 2 P. 14 Cap. og Olaf Tryggve-

sonsSaga kalde Eriks Svigerfader Jorund Atleson, sees dette,

efter de nyeste Udgaver af Landnama, at modsiges at visse

Afskrifter af 2 Parts 22 Cap.
,
som berette at denne Jo-

rund var en Son afUlfSkjalge eller den Skjæloiede; dog

lindes denne Beretning hverken i hint mærkelige Oldskrifts

ældste Recension eller i Hauksbogen, men derimod, hvilket

vi her udtrykkelig bemærke, kun i Mela-Bogenfzy og de

nye harmoniske Sammendrag af forskjellige gamle Codices,

som ere lagte til Grund for Landnamas samtlige tre Udgå-
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ver, der dog aldeles ildie underrette os om, at dette Stykke
fattes i den ældste Recension

,
saa at de to Hoved -Codi-

ees ei i Grunden indeholde nogen Selvmodsigelse i denne
Rost. Melabogen er dåden eneste agtværdige Kilde, hvor-

paa Stedet er grundet, men vi formode at det, hvad dens

Afshrivere have læst for annar sonr (Son), i Originalen liar

staaet som sonarsonr (Sonneson), thi B nævner her en Jd-

vund, som Atle den Rodes Son og Ulf Shjalges Sonneson;
dette Sted udelades derimod af C, tilligemed det ovenom-
meldte om Jorund Ulfsson

,

der ei heller omtales paa flere

Steder af Landnama
, saa at hans virhelige Tilværelse fdl-

gelig maa drages i grundet Tvivl. See ovenfor S. 174, 184,

°g 193. Med Hensyn til Personernes sandsynlige Alder,
maae vi og give den her anforte Læsemaade Fortrinet.

1

J

) rhorhjdrg Knararbringa (Skibsbringe), Erik den Ro-
des Svigermoder, siges i Landnamas 2 Parts 22 Capitel at

have været en Datter af Giis Skeidarnef
,

den Landnams-
niand, efter hvem Gilsfjorden i Bardestrands Syssel, hvil-

ken han tog i Besiddese, er bleven opkaldt. Formodentlig
var han en Nordmand. Fra ham nedstammede og'den oven-

omtalte Are Marson, som forst af alle os bekjendte Euro-
pæere kom til Amerika, og mange flere mærkelige Islændere.

Med Hensyn til Thorbjdrgs besynderlige Tilnavn kan det be-

mærkes, at baade Knor

,

en Art afSkib, Oldnordisk knor,

knorrj, og bringa

,

Bryst, Barm, ere ægte danske Ord
,

af
hvilke det sidste (Bringe) endnu tildeels brugesi dagligTale,

20
) See ovenfor S. 258-259.

2

1

) Af de her opregnede Mænd fortsatte Thorbjorn Vi-
filson samt Thorleif og Snorre" Thorbrandsdnner deres \"en-
skab med Erik den Rude i Gronland

,
hvor de senere op-

sogte ham og toge fast Bopæl.
22

) Om de nu fortalte Begivenheder komme vi paa sit

Sted til at meddele Læserne end en Beretning af Thorsnæs-

mgernes, Øreboernes og Alptefjordsmændencs Saga.
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23
) Iler har den ældste Recension afLandnama den mær-

kelige og oplysende Variant : Sneefjeldsnæsset. See oven-

for S. 176, 186.

24
)
Ordet jokull vaj’ i det Oldnordiske, ligesom endnu i

Islandsk, en almindeligBenævnelse ikke allenc for et stort

Isbjerg, men ogsaa overhoved for en Isklump eller sammen-

frossen Masse. Det var og saaledes i Brug i den skandina-

viske Colonie paa Gronland, hvilket mange Oldskrifter vise.

Beslægtet med det er det Oldnord. og lsl. jaki, et Stykke

Is. Efter vort ovenfor (S. 261) givne Lofte sdge vi da at

vise Ordets ældre og nyere Brug og Afændringer i forskjel-

lige Tupgemaal. Idet norske Folkesprog hedder det jokkel,

jokclj joikcl (det forste bruges og selv i det danske Skrift-

sprog). I Angelsaxisk hed det fordum gicel. Sprogroden

synes at være det Finske /««, Frost, Is, Lappisk joa, Un-

garsk jeg

,

i Caucasus blandt Digorerne jech, Osseterney7c/o

Kurdei’ne jæch. Persisk jach, jag
,
jich

,

Afganisk jacli, In-

disk-Dekansk juk, Zigeunisk jeko

,

Vogulisl; og Ostiakisk

jcenki De i Afskrifterne som Varianter forekommende to

Jdkel-Navne behdve kun at oversættes bogstavelig, Hvitserkr

ved Hvidsærk og Blaserkr ved Blaasæi’k, for at skjdnne de-

res ægte skandinaviske Opi’indelse. Det ene Isbjerg har da

faaet Navnet af sit hvide, det andet af et blaat Farveshjær

eller Udseende. Overhoved maae vi nu tillige, af andre

gamle Efterretninger at domme, antage det for vist at

Blaasærk ,
men ikke Hvidsærk, menes her, som seet lige i

Vesten fra Island. Hauks Bearbeidelse af Landnama og li-

geledes Olaf Tryggvesons Saga
,

sige at Erik kom til det

Sted (Pynt eller Spidse) af Midjdkel paa Gronland, som

kaldes Blaasærk
, men Olaf Tryggvesons Saga melder, al

han kaldte det Isbjerg Midjokul, den midterste Jokel
,
som

senere har faaet Navn af Blaasærk. Jvf. ovenfor S. 186

Anm. 16. Allerede i ældre Tider harman da, vistnok urigtig,

formedelst Navnenes Lighed
, antaget Blaasærk og Hvid-
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særk for det samme Bjerg, og derved foranlediget mange

Misforstaaelser blandt de nyere Grandskere. Gjennemlæs-

ningen af Graahs Reisebeskrivelse og det dermed folgende
*

Kort vise os paa det tydeligste, at Erik Rode, ved at styre

mod Vesten lige ud fra Sneefjeldsnæsset, maatte komme

under den ostgronlandske Kyst, til detStrog livorpaa Graahs

Øer, Cap Torfæus, Cap Lovenorn og den udmærkede Is-

blink Colberger Heide ligge. Dette antage vi, efter Sa-

gaernes Vidnesbyrd, for aldeles vist, hvorimod vi ikke

kunne sige med Vished, om Blaasærk menes enten ved a) sel-

ve Isblinken, som undertiden, efter Graah S. 142, viser sig

blaaladen eller b) det hoie men aldeles sneefrie Bjerg over

Bunden af Peter Oxes Fjord (S. 100). Colberger Heide

synes da fordum efter Oldskrifterne at være kaldet Mikli

jokuli

j

den store Isblink, hvilket den og, efter Graahs Be-

skrivelse, fuldkommen fortjener. Vi forbeholde os at handle

nærmere herom i vor Slutningsafhandling, hvor vi især

ville udvikle at den saakaldte Eiriksstefna j Erik*: Haas eller

lige Vei, netop meentes at have gaaet til denne Egn, lige-

som ogsaa Coursen fra Bergen, hvilket sidste Graah allerede

(S. 164) har bemærket. Det er saaledes mærkeligt, hvis man
~ i de ældste Tider forst anlob Østgronlands Kyst ved Blaa-

særk og forlod den ved Hvidsærk (Cap Farvel) for at dreie

om mod Norden og sdge Vestkysten. Disse Navne vare da

særdeles lette at huske for de Sdfarende paa en Tid, da

man ingen Sokort brugte. Muelig have dog nogle kaldet

en af Østkystens nordligste Jokler Hvidsærk
,
som liggende

ved Eriks forste hvarf eller Vendepunkt, hvilket da naturlig-

J .

vlis ogsaa kan have bidraget'til den nyere Navne- og Sted-For-

virring ved disse Farvande. De nye danske Sofarere eller

Colonister have og givet en hoi 0 i disse Farvande, kaldet

Dadloodit af Grdnlænderne, Navn afHvidsærk (Graah S. 28).

2S
) Denne vigtige Beretning forekommer atter i denne

Sagas tvende Hoved-Recensioner i varierende, sk jont ikke
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væsentlig fra hinanden afvigende Udtryk. Jvf. ovenfor

S. 176, 18,6-187 Ånm. 17 (ved en Tryk feil staaer denne paa

forstmeldte Side, i Variant 13, betegnet som Anm. 16). Graahs

Reise har nu fuldkommen oplyst og bekræftet dette Oldskrif-

ternes vigtige forhen for de fleste næsten uforstaaeligeSted.

2(i

)
Denne Eriksdes Beliggenhed angives meget forskjel-

lig i de gamle Haandskrifter : Landnamas ældste Recension

stemmer overeens med nærværende Saga, som i den Hen-

seende og fortjener Opmærksomhed. See ovenfor S. 176,

178 samt de ud forlige Sammenligninger af Varianterne S.

187 Anm. 18. Jvf. S. 204. Her tillægge vi kun dette: at

det er mueligt, at enten Erik selv, eller andre efter ham,

have givet to forskjelligeØer, en i Østerbygden og en anden

i Vesterbygden, Navn af Eiriksey. Vistnok erfare vi af de

her meddeelte Efterretninger at Erik Rode i sine yngre Aar

havde stor Lyst til at flytte omkring, opsoge sig nye Bo-

pæle og Eiendommc, samt udforte endelig store Opdagcl-

sesreiser, og tillige den Kjendsgjerning, at han sdgte at

udbrede sin Navnkundighed for Samtid og Eftertid, ved at

give de af ham besatte eller opdagede Steder Benævnelser,

forbundne med hans eget Navn; saaledes kaldte han, alle-

rede paa Island, to Gaarde i to forskjellige Egne Erikstade

og en Vig eller lille Havn Eriksvaag; saaledes ogsaa iGron-

landEriksfjord, Eriksholme og, som vi nu formode, to for-

skjellige Eriksder, som da have givet Anledning til den her-'

* omhandlede varierende Beretning. Synderlig nok findes

der ingen Stedsnavne i Landnama opkaldte efter nogen

Erik
, hverken paa Island eller Gronland

,
uden de, ved

hvilke vor berdmte Opdager saaledes, med stdrre eller min-

dre Held
, sdgte at forevige sin vistnok udddelige Erin-

dring. Jvf. Anm. 29.

27
) Her maae vi bemærke den ubetydelige Afvigelse af

Recensionen Aj at den kalder den Fjcldspidse Hvarfsgnupr

(m), som de fleste ovrige Recensioner nævne Hmrfsgnfpa
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(f). Meningen bliver i al Fald den samme med Hensyn tildet

betegnede Steds Beskaffenhed og Beliggenhed. Jvf. S. 188,

Anm. 20. Læsemaaden Hrafnsgnjpa er neppe ægte ;
see S. 204.

28
) Jvf. ovenfor S. 178-79, 1S8; Anm. 21, 204.

29
) Disse Udtryk syne« at bekræfte vor Gisning om

tvende forskjelligeEriksoer ved de grønlandske Kyster, og vi

maae her bemærke at de ligeledes forekomme saavel i den

ældste Recension af Landnama som i Olaf Tryggvesons

Saga. See ovenfor S. 176, 178, 187, 204 samt den 26de

af disse Anmærkninger.
30

) Denne Ingolf, ellers kaldet den Stærke, var, efter

Landnamas 2 Parts 26 Cap. (ogsaa efter Hauksbogen) en

Son af Thorolf Spor, hvilken Beretning vi maae antage

for rigtig, da den findes i Skriftets ældste Recension
,

li-

gesom her i de ovrige. Derimod maa det være urig-

tigt, hvad Hauksbogen (og flere) have indskudt i 2 Parts

15 Cap., at han var en Son af An (eller Ørn) Avaldson.

I Afskrifterne kan muelig paa sidstmeldte Sted Abbrevia-

tionen ss (synir) være urigtigt læst eller afskrevet for s

(sonr) som da kun burde henfores til Thorvald som Ans

eller Ørns Son, men ikke til Ingolf. Det er og meget

sandsynligere at Ingolf var Son af en Landnamsmand, end

at han selv var det. Jvf. ovenfor S. 178.

31
) Yi maae her gjore vore Læsere opmærksomme

paa den noget lidet afvigende eller nærmere bestemmende

Variant (21) af Haandskriftet M. See ellers ovenfor S.

178, 204. Disse overensstemmende Beretninger synes at

kuldkaste den Mening, at Gronland har været bekjendt i

Europa under dette Navn forend i Erik den Rodes Dage.

32
) Disse Beretninger stemme overeens med Landna-

mas 2 Parts 9de og 17de Capitel, som overhoved med-

dele udforlige Efterretninger om Einar Sigmundson. Om
hans Stamfader Ketil Tistel (formodentlig en Nordmand)

som forst beboede Titelfjorden paa Islands Nordland, see
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>

især Landnamas 3 Parts 20de Gap. Om Sigmund, samt

lians Son Einar og liere her forekommende Personer

handler og den i historisk Henseende for det meste uef-

terrettelige BdrSar~Saga, udgivet af Bjdrn Marcussen
,

i

Sogu-pæUir Islendinga, Holum 1756, 4, S. 166, 168 o. f.

Steder. Paa begge de forstanforte Steder lægges det til

i den ældste Recension, at Thorgeirs og Arnoras Datter

hed Ingvilde, og at hun blev gift med Thorstein, en Son
af den berdmte Snorre Gode, sin Tids ypperste Hovding
i Thorsnæs.Thinglaug, hvortil alle de heromhandlede Per-

soner horte. Efter Eyrbyggjas 65 Capitel S. 336 boede

rhorstein Snorreson paa Laugarbrekka, hans Svigerfaders

Gaard, og blev Stamfader til Asbirningerne i Skagefjor-

den, samt ellers til en talrig Afkom. Dette noget' dunkle

Sted forklares paa det yjjperligsle af begge Landnamas
ældste og mærkværdigste Recensioner (betegnede BogCJ
som udtrykkelig sige (2 P. 7 Cap.) at Thorsteins og Ing-

vildes Datter Ingudr eller Ingunn bley gift med Asbjdrn

Arnorson, skjont alle tre Udgavers Tcxt har foretrukket

det urigtige Navn Asgeir. Tillægget til Landnama (sam-

me Udgave S, 256) ommelder Asbjdrn Arnorsdns Sdnncr
i Skagefjorden blandt de ypperste Mænd og stdrste Hdv-
dinge, mestir hdfåingjar , som levede paa den Tid da Ri-

skop Gissur ddde (Aar 1118). Dette stemmer ganske
overeens med Kristni-Sagas 14de Cap., KhavnsUdg. S. 122,

og Are Frode er da vist den forste Ophavsmand til det

væsentlige i disse Efterretninger. Hovedberetningen om
Asbjdrn Arnorsdns Ægteskab med den ovennævntelngunn
1 horsteinsdatter bekræftes og af Sturlungas 2 Bogs 3 Cap..

1, vjO-51 og indeholder de i Eyrbyggja nævnte Asbirn-

ingers Stamtavle, som indbefatter mange af Islands vig-

tigste Ildvdinger i Slurlungernes Tid, hvoraf nogle her-

slæde i Skagefjorden og deriblandt Biskop Brand Sæ-
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mundson, der saaledes sees at have nedstammet, paa for-

skjellige Maader, fra den brittiske Yifils tvende Sonner.

3 3

) Dette stemmer overeens med Landnamas 2 Parts

7de Gap., ved hvilket Sted Melabogcn tillægger en Linie

af Thorbjorns og Hallveigs Afkom lige ned til Snorre

Marcussdn paa Melum, som ddde 1313; jvf. andre .Tillæg

af samme Oprindelse til 2 P. 17 Cap. samt. 3 P. 20 Cap.

^ i kunne her bemærke at Hallveigs Moder hed Unnur,

en Datter af Thorer (Hroarsdn)
,

livis Herkomst vi ikke

nærmere kjende. Landnamas ældste Recension nævner

ikke at Thorbjørn Yifilson har havt liere Koner, men de

øvrige sige i 2 P. 4 Cap. at haif, eller en anden Mand

af samme Navn
,
har og, samt da uden Tvivl for

,
været

gift med Thorunn, en Datter af den berømte Steinolf

Lave; see om ham ovenfor S. 154, 156. Deres Datter

nævnes sammesteds Thorgerde.
3/

‘) Gaarden Arnestape, i vor Sagas forskjellige Afskrif-

ter Arnastapi og Arnarstapi, hvilket sidste endnu er bru-

geligt, er nu mest lmkjendt af den Omstændighed ,
at et

betydeligt Kongeligt Jordegods i Sneefjeldsnæs Syssel, som

forhen tilhørte Helgafells Kloster, kaldes efter den Arn-

arstapa umboS eller paa Dansk Arnestappens, ogsaa

Stappens Ombud, fordi' Godsets første Kongelige Forval-

tere havde deres Bopæl der. Gaarden kaldes nu tit blot

Stapij paa Dansk Stappen; i nyere Tider var der længe

en besøgt Handelshavn, som nu ei mere bruges, men

Gaarden beboes for Tiden af Amtmanden over Islands

Vesteramt. Landnama nævner aldeles ikke denne i

nyere Tider berømte Gaard, men Forfatteren af den fa-

belagtige BarSar-Sagaj som synes, skjønt maaskee tildeels

efter gamle Folkesagn og Kæmpeviser, at have søgt at

completere Landnama
,

nævner den (7. c. i 4de Capitel

S. 166) som forst opbygt af Thorkel Rødfeldsøn eller

Rodsøn fra Halogaland eller Helgeland.
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35
) See ovenfor S. 364. Yed Bjerget Thorgeirsfcll,

i Stadar-Sveiten
,
hvorved denne Gaard ligger, findes de

saa kaldte islandske Diamanter i stor Mængde, samt ere

tillige de storste og fuldkomneste i Landet. Vel ere de,

ligesom de bornholmske, ikke ægte og maae henregnes

til Bjerg -Krystal lerne, men de ere dog saa liaarde at de

kunne skjære Glas og tillige tildeels saa klare og gjennem-

sigtige, at deres pyramidalske Spidsers yderste Knopper

meget ligne Diamanter. See Olafsens og Povelsens Reise

igjennem Island 1,314. Det er saaledes sandsynligt, at

Einar Thorgeirson er bleven opmærksom paa disse i

usleben Tilstand allerede glimrende Stene, som fandtes

nær ved hans Bolig og har fort dem til Udlandet, hvor han

da let kan have faaet dem betalt i dyre Domme, og derved

erhvervet betydelig Formue. Ædelstene vare overalt hoit

anseete i Oldtiden og Middelalderen, selv paa Island og Grøn-

land, ikke allene formedelst deres naturlige men ogsaa for-

meentlig overnaturlige Egenskaber. See herefter Anm. 47.

36
) Det er sandsynligere at Thorbjørn har brugt det

Udtryk:
%i
trælbaaren Mand” d.e. en Mand af Trælleslægt,

som anføres i Haandskriftet M. See ovenfor S. 368, Va-

riant 15. Thorbjorns Stolthed maatte især oprøres ved

dette Tilbud, naar det var rigtigt, som anføres i samme

Haandskrift, samt ellers i Hoved-Recensionen B

j

at han

var en Gode eller Herredshovding; see S. 369 Variant 5.

37
) See ovenfor S. 360; jvf. 176, 204.

3 8
) Vi see af Eyrbyggja S. 336 at Thorbjorns Broder

og Svoger Thorgeir maae have kjobt Logarbrekka, og at

den sidstnævntes Svigersøn Thorstein Snorreson maa
,
paa

sin Kone Inguns Vegne, have arvet eller indlost den efter ham.
39

) Havnen selv kaldes i Sagaerne snart Hraunlwfn

snart Hraunhafnarosj og er forskjellig fra en anden gam-

mel Havn paa Nordlandet, som og har den forstanforte

Benævnelse. Dens Beliggenhed
,

sonden for Sneefjelds-

/
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Jokelen
, beskrives saaledes af Eggert Olafsen og Bjarne

Povelsen: ^Ilraunhavns-Osen var et bekjendt Skibsstade i

forrige Tider, næsten paa samme Sted hvor Budenshavn

nu er eller lidet længer oppe: et meget smukt og belei-

ligt Sted, undtaget at Skibene maae passe paa storste

Spring, for at gaae ud og ind.” Havnen Badir eller, som

den paa Dansk kaldes
,
Bude og Budenstad

,
er endnu i

Brug, omgivet af de store Lavastrækninger, af hvilke den

gamle Hraunhofn havde sit Navn. Dette Handelssteds

nyere Navn Budir betyder ligefrem Boder, Kjdbmandsbo-

der, hvortil Indbyggerne i Handelstiden sdgteog endnu suge.

40
) See ovenfor S. ISO, 194, 208 o. f. Vi kunne nu

efter det nyeste Kort og Graahs Oplysninger ledes til

at antage at Herjolfsnæsset er, a) i vidtløftigste Forstand:

den temmelig store Halvo mellem Tessermiutfjorden og

Illoamiut
;
vi maae af Sagaerne slutte os dertil, at den har

udgjort en heel Bygd, ligesom og forskjellige Gaarde, af

de endnu tilværende Rudera
,
sees at have ligget paa den

;

b) det mærkelige Næs eller Forbjerg som og nu blot kal-

des Kangck eller Næsset, uden Tvivl for sin udmærkede

Skikkelses og Beliggenheds Skyld
;

c) IJovedgaardcn Her-

jclfsnæs, hvorpaa Landnamsmånden Herjolf, som forst tog

hele Halvden i Besiddelse, bosatte sig, og saaledes over-

lod til sine Skibsfolk eller andre, de i hans Landnamsdi-

strict liggende Byggepladse. Eggers antog allerede atHer-

jolfsnæs laae ved Jkigeit, og dette bekræftes nu ved den

Ligsteen med Indskrift, hvilken den fortjente Missionair de

Fries fandt og hidsendte i Aaret 1831, som synes at vise
%

at Grønlands sydligste Kirke har ligget der. Halvøen er

nu især bekjendt ved det skjonne og folkerige Missionsanlæg

Friedrichsthal, som fornyer Herjolfsnæssets gamle Anseelse.
41

) J^ala eller Vabva var i Hedendommen et alminde-

ligt Navn for saadanne Spaakvinder; see om dem Finn

Magnusens Ordbøger til den ældre Eddas store Udgave og
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dens danske Oversættelse, samt hans Indledning til det

beromte Oldtidsdigt Vdluspdj Valas Spaadom eller Spaa-

ltvindens Sang. Jvf. Fortællingerne om Norna-Gest i Forn-

aldar-Sdgur Nor'Srlanda I, 340 o. f., samt omAsbjorn Pru-

de og Orm Storolfson (Fornmanna-Sogur 111,212,
Dansk

Oversættelse S. 186). Af det sidstanforteSted, som angaaer

Danmark, uddrage vi her folgende: „HSvdingen Vifil

eller Yirvil raadte for Vendilskage, nu kaldet Skagen. Det

var til de Tider" (det 10de Åarhundrede) „Skik at nogle

Kvinder, som kaldtes Volver, droge omkring i Landet og

forudsagde Folk deres Skjæbne, Aarets Frugtbarhed og

andre Ting, som man vilde underrettes om. Denne Trop

kom til Vifil. Vdlven blev der vel imodtagen, thi der var

anrettet et godt Gilde. Da Folkene om Aftenen vare komne

til Sæde, spurgte de Vdlven om, hvad hun spaaede dem,

og hun sagde at Vifil skulde boe der til sin Alderdom

og holdes for en brav Mand" o. s. v. Af hendes Spaa-

dom for Vilils Son Asbjdrn an fores en heel Strophe af

Talevers, som muelig tilhorer en gammel Folkesang, af

hvilken, tilligemed liere, denne hele Fortælling synes at

være uddragen. „Siden var Vdlven der, saalænge det var

bestemt, og fik gode Gaver med sig da hun drog bort.”

At saadanne Valaer ogsaa i Hedéndommen have været i

Norge og paa Island, see vi f. Ex. af Vatnsdæla, YYer-

laufs Udg. S. 42 o. f., Laxdæla 76 Capitel S. 328. Mere

bekjendte synes de dog at have været under Navn af Spaa-

lwinder, spdionur. 1 Oldtiden kaldte man dem endvidere

Norner, efter de store himmelske, som meentes at raade

for Menneskenes Skjæbne. Tacitus omtaler slige hoit-

finseete Spaakvindér i det gamle Tydskland; Dr. G. L. Ba-

den amnærker, ved sin Danske Oversættelse af hans Ger-

mania 8de Cap. :
„Heraf findes endnu Levning nok den Dag

i Dag i de mange Spaakjællinger og kloge Koner, hvor-

af især Jylland er opfyldt." Walter Scott skildrer i sin
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Roman : Soroveren (the Pirate•) en shetlandsk Spaakvinde,

Norna, fra det J7de Aarhundrede, paa en Maade, som me-

get nærmer sig til Sagaernes Beretninger, selv ved de

af hende sungne Besværgelses-Sange. Han havde dog,

fdrend han skrev den, selv været paa Shetlandsoerne (det

gamle Hj
'altland

,

siden Hctland) for at udforske deres iso-

lerede Beboeres Sæder, Sagn og Tænkemaade.
42

) Nitallet var særdeles helligt og vigtigt for de nor-

diske Hedninger; mange Exempler derpaa kunne eftersces

i Real-Registret til den ovenmeldte danske Oversættelse af

den ældre Fdda, i sammes 4de Deel. Varianten i Haand-

skriftet B tilkjendegiver at Thorbjorg ikke selv var den

10de, men at hun ene var tilbage af alle 9 Sostre. Hen-

des Navn betyder Thors, eller den af Thor sendte, Red-

ning eller Frelse; et for en saadan Spaakvinde meget pas-

sende Navn
,

da Thor især meentes at forfolge alle Slags

Trolde og onde A ander. Saaledes forte ogsaa gjerne de

islandske Spaakvinder Navn af Thordis.

43
) At sige i det Bygdelag, som omgav Herjolfsnæs,

Herjolfsfjorden og maaske Skagefjorden med ilere.

44
)
Disse Ord synes at tilkjendegive at denne Thorkel

har beklædt Gode -Værdigheden
,
eller forestaaet en meck

Præste-Embedet forenet Øvrighedspost, efter den paa Is-

land brugelige Skik. Hans Navn'skreves oprindelig porlet-

ill d. e. Thors Kjedel, at sige den hellige Offerkjedel, hvor-

ved den spæde Drengs dnskede eller tilkommende Bestem-

melse skulde antydes.

45
) Spaakvindens hele Dragt, Omgivelser og Næring,

som her beskrives, havde vistnok en særegen Betydning ef-

ter hendes magiske Symbolik, hvilken vi nu ikke mere med
Vished kunne forklare. Dog tillade vi os nogle Gisninger

derom. Saaledes sigtede vel Hyndet med Honsefjer til

Hanens Aarvaagenhed og Spaadoms$avc i at forkynde -Da-

gens Gry og Solens Komme, samt dens formeentlige Kraft
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til Mordets onde Aanders Fordrivelse. Hanen spiller, som

Himmel- og Lys -Fugl, en stor Rolle saavel i Persernes

ældgamle Zend-Avesta (det levende Ord, deres Bibel) som

i vore Forfædres Eddaer
,
og endvidere i Middelalderens

senere Viser, ja endog i dens sidste Periodes christelige

Julesange, samt overhoved, lige til vore Dage, i den nor-

diske, og vel især den svenske Almues Overtro.
46

) Muelig skulde Kaabens blaa Farve, samt de mange

Stene og Glasperler hentyde til den klare Himmel og dens

tindrende Stjerner.

47
) Perlebaand af Rav, Glas eller glimrende Stene

(jvf. ovenfor Anm. 35) tit af et Slags kunstigt Glasmo-

saik, som ofte lindes i vort Nordens Gravlibie, yndedes for-

dum meget af dets Kvinder. Den yngre Edda opregner

disse Smykker, steinasorfi* blandt deres Prydelser, som dog,

paa Forfatterens Tid, efter hvad han selv bemærker, ei

vare meget i Brug. Hedenske Islænderinder hængte dem

om Halsen paa Mænd
,
som de troede derved at sikltre

for Fald eller svære Beskadigelser i en forestaaende Kamp.

Fordum hængte Phdnicierne
,
og langt senere den ældre

Middelalders Russere, udvandrede fra Skandinavien
,

saa-

danne Perlebaand paa Forstavnen af deres Skibe, for at

afvende Uveir og Trolddom. Da slig Overtro var af he-

densk Oprindelse, blev den strængt forbuden i Kirkelovene

f. Ex. i Islands ældste Kirkeret, egentlig den forste Bog af

Graagaasen, den islandske Fristats ældste skrevne Lov, ud-

givet af Thorkelin 1776, 16Cap. S. 77-78: uMænd skulle

ikke fare med Stene eller forberede dem, ved overtroiske

Ceremonier, til at hænges paa Mennesker eller Kvæg. Hvis

man troer paa Stene, til Helbredelse for sig eller sit Kvæg
(andre: for Mennesker eller Kvæg, som tilhorer dem) saa

bor han straffes med Forvisning.” Hermed kan man
jevnfore et Sted af den svenske Kong Byrgers Upiaiidslag
CKyrhjo-B . 1 Cap.)

:
„Ængin skal Afgudom blote oc sengin
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aa .... stena trua.° Om Oprindelsen til denne Overtro

kunne vi henvise til Finn Magnusens Eddalære Ifl, 29 o. f.

56 o. f. Den islandske Almues nu dog for det meste for-

svundne Overtro om sjeldne Stenes vidunderlige Natur

er en nyere Fortsættelse deraf.

ifi

) Skulde vel Huens eller Hættens sorte og hvide

Farve betegne Mdrke og Lys? Katten var fordum Frejas

Dyr, men hun forstod sig ogsaa paa Trolddom, samt troe-

des at kunne afvende skadeligt Hexeri og andre Ulykker.

Overtroiske Christne hadede, lige til vore Dage, selv her

i Danmark, Katten som et dæmonisk Uhyre, hvis Skik-

kelse Ilexene tit meentes at paatage sig. Det sorte Lam-
meskind kan have tilhort en offret Vædder; efter Saxo
bragdes Frcy, (Froy

,

hos ham Fro), ved hans aarligeHdi-

tid, at sige den ved Vinterens Indtrædelse, sorte Offerdyr.
4

9

) -A-t en Stav, sei'Sstajv

,

Tryllestav, uden Tvivl for-

synet med særegne Prydelser, liorte til Valaernes Trold-

doms-Apparater, vide vi af andre Efterretninger. Skulde

vel den runde, gule og skinnende Messingknap
,

i Mangel
af Guld eller Solv, omsat med Stene, antyde Sol eller

Maane, omgivet af Himlens Stjerner eller de 12 Himmel-
tegn? Vist er det at lignende Sindbilleder vare, og ere

tildeels endnu, gængse blandt andre Folk.

50
) Originalens hnjuska eller knjåsku lincla synes Tor-

fæus vel i Fdrstningen at have omtrentlig forstaaet rig-

tig, men han oversætter det, ubestemt og utydelig, ved
zona anda; hans og liere Samtidiges dvrige Forklaringer

over Ordet grunde sig paa urigtige Læsemaader. Hnjoskr,

knjdski'j er upaatvi vielig det samme som fnjosh'j tort gam-
melt Træ, som lettelig antændes; deraf det Norske Knod-
ske. Svenske fnoske af samme Betydning. Saaledes linde

yi Navnet paa et islandsk med Skov bevoxet Bygdelag i

Sagaerne skrevet snart som Fnjoskad'air, snart som Hjnoska-

dalr. Den egentlige Sprogrod kjende vi ikke, men Or-
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det synes at være beslægtet med det Mæsogotliiske hnas-

]viz
,
blod (mollis), da den halvforraadnede men dog torre

Knodske har denne Egenshab.
51

) Gjedebukke vare helligede Thor, Troldes og ska-

delig Trolddoms heftigste Forfolger; derfor meentes vel

Gjedemelk at virke mod Vintertroldenes Ondskab, som
forgiftede Luften med dræbende Kulde.

52
)
Denne Ret skulde iraaskee indgyde Spåakvinden

Kundskab og Forstand, som Hjerternes og Naturens Rand-
sagerinde.

5 3
) Kobberknive brugtes meget i vor Hedenold

,
hvor-

for de og hyppig findes i nordiske Gravhoie; de troedes

vel, efter at de forlængst vare komne af Brug, at med-

fore Held til visse Foretagender, især saadanne Trylle-

kunsters Udforelse.

S4
) Originalens tannskaft betegner vel, ligefrem efter

Ordene, et Skaft af Hvalrostand, skjdnt det dog er mue-

ligt at det har været af Elfenbeen. Dolke eller smaae

Sværd med afbrækket Spidse findes undertiden i Nordens

Gravhoie.
5 5

) Nattens Drdmme eller Aabenbaringer have da skul-

let forberede eller paavise den Fremgangsmaade, som
burde anvendes ved Trolddoms -Ceremonierne.

s6
) seid, scidr kaldtes en Art af de gamle Nordboeres

Trolddom, om hvis, maaskee meget forskjellige
,
Beskaf-

fenhed Oldgrandskernes Meninger ere deelte. Nogle an-

tage at Ild er bleven brugt derved og at Ordet, ligesom

det ligelydende seydr, betyder a) Ild, brugt ved Kogning

eller b) selve Kogningen, som i dette Tilfælde tit kan

være blevet anvendt til Lægemidler eller Gift, efter Tryl-

leriets gode eller onde Hensigt. Jvf. Gjerningsordene

seyda, koge langsomt (ved en længe glddende Ild); sjoda,

svde, koge, i Svensk sjuda, i Tydsk sieden o. s. frd. Andre

troe at hiin Benævnelse kommer af Gjerningsordet sida
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surre, hvine eller frembringe underlige Lyd. Vist er det

at denne Art af Trolddom tit blev foretaget med Ildens

lljelp, og at den undertiden udfordrede skjon og vel-

klingende Sang, som her sees at have været Tilfældet.

Vi henvise herom til den ældre Eddas store Udgave II,

776-77 og de der paaberaabte Skrifter (jvf. sst. I, 653,

III, 245), men bemærke kun at det bliver meget sand-

synligt at Ordet, enten ved gothiske og finske Folkeslag,

er hidbragt fra de fjerne Østerlande, da seid i Persisk be-

tyder baade Jagt og Trolddom, som og forekomme for-

enede i Eddadigtene, beslægtet med Pehlyi—Dialectens

siadu Trolddom, sjaduh Troldmand, Arabisk sechær, Old-

nordisk seiSkarl, seidmadr. Hos Finlapperne kaldtes den

hellige Steen ved Offerstedets Arne ligefrem sæit , hvil-

ket Ord og undertiden anvendes paa deres Offringer og
Trolddom overhoved; det er sandsynligt at det især var

deres Art af seid

,

som Harald Haarfager strængeligen

forfulgte i de norske Nordlande.
57

) Dette Ord maa betragtes efter Hoved-Recensioner-

nes tvende forskjellige Skrivemaader : a) Vardlokkr

>

som kan

betegne, Beskjermernes (Skytsaandernes) Indbydelse eller

Paakaldelse af vordr Vogter, Beskytter eller varda vogte,

samt lokka lokke, indbyde; b) Vardlokur j som nærmest
vilde betegne: beskjermende eller beskyttende Hegn; en

Vagt- eller Kredssang d. e. en Sang, som meentes at have
en beskjermende Virkning. Man kan ogsaa tænke sig,

hvilket Dr. Brynjulfsen ligeledes har gjættet, at Vurd-
l°h' (ligesom Sigvardr bliver til Sigurdrj er det samme
som det Vrdarlokurj der i Groas Sang, et Digt i den æl-
dre Edda, betegner Urdas, den forste Nornes eller Skjæb-
negudindes, beskjermende Hegn eller Kreds; see dens
store Udgave II, 543, 846, 969, III, 768, hvor netop vort

Vardlokur omhandles; jvf. den danske Oversættelse III,

GriinJaluls historiske Mindesmærker. J Bind. (30)

1
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180, IV, 288. Dette Slags Tryllesange menes formodent-

lig ved folgcnde Lovsted i Graagaas
,

den islandske Fri-

stats ældste Lov, i dens for sig selv ved Thorkelin ud-

givne Kirkeret (Jus. eccl. vetiis) 16 Cap. S. 76: uDe bor

straffes med Forviisning, som udove Trolddom eller Hexe-

riej som fare med Trvllesange, gcildra, synge dem eller lade

dem synge for sig eller sit Kvæg.” Eller efter en anden

Oversættelsesmaade: kk
til Lykke for sig eller sit Gods.”

58
) Scifihjallr j Trylleforlioining eller Trolddomsbuur,

kaldtes et Stillads
,
hvorpaa Tryllekunstnerne

,
ved deres

Kogleriers Uddvelse, pleiede at sidde. Ordet hjallr fore-

kommer i nogle Afskrifter af Olaf den Helliges Sagas

107de Capitel for en Forhdining, hvorpaa Thors Billede

blev sat i Norge. I Rolf Krakes Saga (Fornaldar- S. I,

10-11, Dansk O vers. S. 1 0-12) og Laxdæla 35 Capitel S. 142

omtales og disse Trylle-Stelladser. Undertiden siges Mand

og Kone at have siddet paa Forhdiningen og sunget Trylle-

k vad sammen. Ordet bruges endnu paa Island for Tdrrehuse

med Sprinkelværk ,
og ligeledes af den danske og norske

Almue, som Hjalde, Hjældj Hjal for et Stellads i Almin-

deliglied, Indretninger til Fisketorring m.m. Blandt de

svenske Dalekarler bruges det endnu som hjalla.

-119

) Disse Udtryk, som muelig her kunne være noget

overdrevne i det gamle Kvads prosaiske Omarbeidelse,

hvilket og den her meget kortere Recension B synes at

antyde, har man paa Island, efter at man vidste at anseete

Biskopper nedstammede fra Gudrid, hentydet paa dem.

60
) Den Roes, som her og næsten allevegne i denne

Fortælling gives den hedenske Spaak vinde, synes at vise,

at den li ertilhorende Overtro ikke var forsvundet paa den

Tid og det Sted, hvor den forst, som vi mene, blev bragt i

Talevers eller overhoved foredraget med saadanne Ud-

tryk, hvori den her gjengives. Vi mene da at Kvadet,

der muelig forst indbefattede dette kele Capitels Indhold,
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hvilket og, som vi see, udgjdr en Udsigt over Gudrid
1 horbjornsdatters Herkomst og Levnet, er blevet forfat-

tet i Gronland af en hende eller hendes der mægtige Svo-
gerskab hengiven Skald, som da kan have foredraget den
A ed Gudrids og Thorfmn Karlsefnes prægtige Bryllup i

Brattelid, til hvis Morskaber sagnaskemtan d.e.
lk
Tidsfor-

driv ved Sagn eller fortællende Digte” udtrykkelig siges

at have hort; see nedenfor i Tillæggene i det 7de Ca-
pitel fra Hoved-Recensionen B, som oprindelig synes at

være den ældste.

6l
) Saavel heraf, som af Gudrids egen Tilstaaelse (oven-

for S. 378) see vi at Thorbjorn og hans Datter havde
antaget den christne Tro forend de toge fra Island. Denne
deres Afreise synes da ci at have gaaet for sig forend i

eller strax efter Aaret 1000, da Christendommen blev al-

mindelig indfort der. Dog er det mueligt at de for ere

bievne Christne, da forskjellige Missionairer fra Aaret 981,
men dog især fra 996, havde draget omkring paa Island

og omvendt adskillige.

G2
) Denne Gaard Stokkanes

>

Stokkenæs, forekommer i

flere om Gronland handlende Sagaer. Navnets forste Deel
kommer af Ordet stokkr

,
der i vort Oldsjmog som oftest

betydede en Stok, Tommerstok, Bjelke, Pæl; see ovenfor
8. 2o8. I Angclsaxisk hed det stor, stocce

,

ligesom end-
nu i Svensk, Tydsk og Engelsk stork. Ordets forskjellige

nvore Betydninger i de levende Sprog vedkomme os her
ikke. Enten har da dette Næs faaet sit Navn af opdrevne
Tdmmerstokke;, som ^ndtes der af de ældste skandinavi-
ske Nybyggere, eller af en anden os ubekjendt Aarsag.

(,J
) Om Eriks Hustrus dobbelte Navn Thorhilde og

Thjodhilde, see ovenfor S. 174, 183-184, 202, 356, 382, Var. 7.
Q r

tf
) Thorstein var sandsynligviis den ældre af disse Bro-

^ re
? hans Navn skulde maaskee give det tilkjende, at h^n

V‘ (30*)
'
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/ ,

N
'*

% . - - C ,

var bestemt til Faderens Efterfølger i det ypperste Go-

dedomme paa Grønland. v

cs
) De saakaldte Frodaa-Undre tildroge sig paa Gaar-

denFrodaa idet nuværende Sneefjeldsnæs-Syssel paa Island.

De bestode i adskillige vidunderlige Begivenheder, som især

tildroge sig efter at den herommeldte Thorgunna var kom-

men fra Irland eller Syderoerne til den ovennævnte Gaard,

og var pludselig der afgaaet ved Døden, men hendes sid-

ste Yillie var forsætlig blevet overtraadt af Huusmoderen

der, den bekjendte Thurid, om hvem adskilligt vil fore-

komme i hendes Vens, den til America udvandrede Bjørn

Bredevigskæmpes Levnet. Disse Tildragelser beskrives ud-

førlig i Eyrbyggja Cap. 50-51, S. 254-280. Denne lange,

tildeels fabelagtige, Fortælling synes at være indskudt

som en Episode, i den ellers historisk mærkelige Eyrbyggja-

Sagdj og er formodentlig paraplirastisk uddraget af gamle

eventyrlige Folkesange, som vel have grundet sig paa vir-

kelige Tildragelser, men meddele disse med mange over-

troiske og ved Digtningen udsmykkede Tildragelser. Paa

samme Maade svnes den herstaaende korte Fortælling om

Thorgunna og hendes Søn Thorgils, der slet ikke næv-

nes eller ommeldes i Eyrbyggja
,

. ligcsaa lidet som hans

Fader Leif, at være indrykket i nærværende Saga, hvis

Forfatter og kun ommelder det som et Idst og uhjemlet

Sagn at Thorgils havde været tilstede ved Frodaa-Und rene.

Dog synes Tillægget om hans lignende Begivenheder i Grøn-

land at antyde bekjendte Folkesagn eller Almueviser der-

om, som nu forlængst ere aldeles tabte. I alt Fald maa

Thorgunnas Ankomst til Island og de derpaa følgende Begi-

venheder henføres til et andet og senere Tidspunkt, end

man hidindtil har antaget. Dette synes især at indlyse

deraf, at Eyrbyggja beretter, at de fleste paa Island ansaac

Thorgunna, da hun kom til Landet, for at have fyldt sit

50de Aar, endskjont hun ellers var meget rask og rørig.
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Hun beskrives der som en hdi
,

tyk og fyldig Brunette,

med langt og tykt Haar men smalle Øine. Hun opforte

sig sædelig, og besogte Kirken liver Morgen; sædvanlig

talte liun dog ikke meget, og var ei heller ret blid i Om-

gang, undtagen mod Kjartan, Thurides Son, som dog ikke

viste sig ret venlig mod hende. Hun var vel forsynet med

prægtige Smykker, Klæder og Sengeklæder. Da der ellers

aldeles intet meldes om Aarsagen til Tliorgunnas Afieise

med det ommeldte Skib, og det ei heller kan sees at hun

har havt nogen Andeel i dets Ladning, bliver det ei usand-

synligt, efter Thorfinns Sagas Beretning, naar vor ovenan-

forte Forudsætning antages, at Skibet enten liar været bestemt

til Gronland fra Begyndelsen men anlobet Island, maaskee

for Modvind, hvor Kjobmanden da fandt det rigtigst at diive

sin Handel, eller og hun har liaabet at kunne let komme

fra Island (især Thorsnæs Tliingsogn, som den forste grøn-

landske Colonies Hjemstavn) til Nabolandet Gronland. Paa

den anden Side kunne vi ikke undlade at bemærke., at Eyi-

byggjas Beretning om Tliorgunnas Ankomst til Frodaa,

Dod og Begravelse i Skalholt i Sommeren Aar 1000 ikke

kan være rigtig. Dette tillade vi os her at bevise, især da

det angaaer en ikke uvigtig Post af Islands Historie, som

af dens ellers ypperste Grandsker neppe synes at være be-

tragtet fra den rigtigste Synspunkt. Vi antage nemlig

(efter Njalas 46, 65, 136 Cap.) at Høvdingen Gissur Teit-

søn, kaldet den Hvide, forst var bosat paa sin Fædrene-

gaard Mosfell
,

i det nuværende Arnæs Syssel. Dette be-

kræftes af Are Frodes Schedce 7de Cap. og tillige af Kristni-

Saga 12 Cap., hvori det udtrykkelig siges at han (Porst) op-

byggede Huse paa Skalbolt, og førte sinHuuslioldmng der-

til. Dog bemærkes det at Gissur for boede eller opholdt

sig paa Hdfde, som er en meget ubetydelig Bondegaard tæt

ved Skalholt. Da vi af Njalas 136te Capitel see ,
at Gissur

endnu i Aaret 1012 boede paa Mosfell ,
maae vi slutte os
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til at han hort derefter har besluttet at Hytte sin Bopæl
til det Sted, hvor han siden anlagde Shalholt, men at

han, medens Bygningerne der opfortes og Gaarden saltes

i beboelig Stand, opholdt sig paa Hdfde. Hverken af

Landnamas 5te Parts 12te Cap., dens Tillæg eller Stur-

lungas SdieBogs 1ste Cap. kan man slutte andet, end at

I eit, Gissurs b ader, stedse har boet paa sin Fædrenegaard

Mosfell. De her anforte Kildeskrifter ansee vi deels for

de ældste, deels de bedst underrettede. — Vi maae dog
ihke fortie det at Hangi^aka

,
som er meget yngre end

Scheclæ og Kristni-Sagcij vel ogsaa Njcilcij beretter, i 2det

Capitel
, at Teit Ketilbjornsson fra Mosfell, forst opbyg-

gede Gaarden paa Shalholt, og at hans Son, Gissur Hvide,

boede derefter ham,— samt at Olaf Tryggvesdns Saga 216
Gap (i Fornm. S. IL 204)

,

skrevet paa Islands Nordland,

fortæller at Gissur boede paa Shalholt, da Thanghrand
forst kom til Island, men dette er uden Tvivl

, som ad-

skilligt andet i samme og de næste Capitler, et nyere

Tillæg til Kristni -Sagas paalideligere Fremstilling. Ikke

desmindre antages Hungrvahas Beretning for den rigtige

i Hisloria eccl. Isl. /, 202 o. f. St. Snorre ommelder
slet ikke Gissurs Bopæl i hans norske Kongesagaer. —
Det bliver os da klart heraf, at Skalholts Gaard forst er

bleven opbygt i det mindste 12 Aar efter den Sommer,
da Thorgunnas Lig, efter bendes sidste Bestemmelse, an-

tages at være blevet fort til Skalholts Kirke og der mod-
taget, til Begravelse, af Geistlige (Eyrbyggja l c. S. 254,
268). Dette kan fdlgelig ikke være rigtigt. Vi troe da
at Lyrbyggjas Fortsætter eller Interpolator

,
eller rettere

at sige Forfatteren eller Paraphrasten af Fortællingen

om Thorgunnas sidste Begivenheder, ved en Misforstaaelse

har taget det Aar, da Christendommen blev fuldkommen
indfort paa Island, ved Antagelsen af Olaf den Helliges

eller Biskop Grimkels Kirkeret, nemlig 1019, for dens
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1

forste Indforelses-Aar 1000. Da vilde Begivenhederne stem-

me meget bedre
,
en Kirke virkelig være opfort paa Skal-

holt af Christendommens ypperste Stifter i Landet, og der-

ved blevet anseet for helligere end andre; da kunde og

Leif alt have indgaaet Elskovsforbindelsen med Tliorgunna

i Aaret 999 ,
da hun (efter ovenanforte) maatte have været

henved 30 Aar gammel. Har hendes Son virkelig nogen

'l'id opholdt sig paa Island
,

kunde hun have foretaget

Reisen for at opsdge ham der.

6 6
) Dette fortælles anderledes i de, ogsaa i Heimskringlas

trykte Udgaver indrykkede, Brudstykker af Erik den Rodes

Saga (her ovenfor S. 214), thi der siges det udtrykkelig at

Leif foretog en særegen Reise for at opsdge de af Bjarne

Herjulfson seete (amerikanske) Lande. Denne sidste Beret-

ning forekommer os at være troligere.

6r
) See ovenfor om alt dette S. 224-227. Ogsaa maae Va-

rianterne af Hoved-Recensionen B og dens Afskrifter jevn-

fores med Texten. Det er da især mærkeligt herved, at

Haandskrifterne BjNjMjR her ganske udelade Beretnin-

ningen om de Skibbrudnes Redning; see S. 386 o. f. Var. 18.

68
) Af dette Capitel synes det at være klart, at Erik

den Rodes Hustru, saalænge hun var hedensk, hed Thor-

hildej thi saaledes nævnes hun i dets Begyndelse ,
men at

hun i Daaben antog Navn af Thjodhilde > som hun forste

Gang kaldes her i det selvsamme Haandskrift. Jævnfor

ovenfor S. 174, 183, 202, 256-57.
6fl

) Denne saakaldte
4t
Thjodhildes Kirke” har sandsyn-

lig viis neppe været stor eller velbygget, men er blevet op-

fort i en Hast, og har da ikke staaet længe. Den store uIIof-

gaard” TIijodillestad eller, efter andre Afskrifter Taedhilli-

stadj som nævnes af Ivar Bere, og sandsynligvis er op-

kaldt efter vor Thjodhilde,' laae, efter hans Beskrivelse,

i Ramstads-, Rambstade- eller Kambstadefjord, (thi saale-
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des nævnes den i de forskjellige Copier), som Jaae næst

ved Eriksfjord, fra Østen eller Sonden af at regne.
7 °) Catholikerne maatte i de Tider ingen fortrolig Om-

gang have med Hedninge, ja ikke engang med saakaldte

Kjættere eller andre excommunicerede af den christne Tro.
4 *) Det lader til at de fleste af disse Mænd, ligesom

Erik selv, have været misforndiede med Christendommens

Indforelse i Gronland
,

og derfor have villet opsoge sig

nye Boliger, hvor de kunde fore et i den Henseende
friere Liv.

7 2

)
Dette var ellers en almindelig Maade for gamle

hedenske Pengepugere i Norge og Island
,

ligesom den

og længe derefter meget brugtes af Finlapperne. De
synes at have haabet at nyde godt af disse Skatte i det

andet Liv
,
men muelig kun under den Betingelse at de

selv bleve jordede i Nærheden.
7 3

) Her maa man bemærke en væsentlig Forskjel mel-

lem visse Afskrifter af Recensionen Bj i det de ældste og
fortrinligste blandt dem slet ikke melde, i Ovcreensstem-

melse med Eriks-Saga, at Erik den Rode virkelig gik om-
bord paa det Skib, som skulde afseile til Viinland, hvil-

ket vel heller ikke lod sig gjclre efter Beskrivelsen over

Folgerne af den gamle Mands ulykkelige Fald. Derfor
tiltaler han ogsaa Mandskabet efter deres Tilbagekomst, mue-
lig fortrydelig over den ved Afreisen viste Munterhed, i

det de skiltes fra ham i. en saadan Tilstand: „Gladere vare

1, da I seilede bort” o. s. v. Dog siges det ikke i Codex A,
at Erik virkelig drog ud paa hint Tog, da Nedskriveren af

Beretningen eller det Kvad, hvorpaa den grundér sig (hvis

enkelte hertil hdrende Vers eller Stropher ikke vare bort-

faldne af den Foredragendes Hukommelse) ikke har anseet

det for fornodent at bemærke sligt, efter Eriks alt beskrevne

Kroblingstijstand. Hele Forskjellen i Beretningerne be-

roer da paa eet Bogstavs Feilskrivning i et Par korte Ord
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paa et Sted og et andet paa to Steder, da siglduS er ble-

vet til siglclu (for sigldum) , men v er blevet sat for p, saa

at per er blevet til ver eller uYi for UI.”

74
) See ovenfor S. 232 o. f.

,
hvor de her omhandlede

Tildragelser fortælles med noget afvigende Omstændigheder,

i det Thorstein Erihson og hans Kone siges at være homne

dertil paa Tilbageseilingen fra det mislykkede amerikanske

Tog; Thorstein Svartes Hustru kaldes der Grimhilde.

Begge Beretninger grunde sig dog uden Tvivl paa Sagn

eller Sagnkvad, hvoraf det her uddragne synes at være

mere ægte og tillige ældre end det ovenfor meddeelte.

Med Hensyn til Beliggenheden af Lysufjord have vi oven-

for S. 275 anfort Thorhallesens og Wormskjolds Mening,

at den nu kaldes Godthaabsfjord. Dertil kunne vi nu lægge

det, at Graah(S.176) antager den at ligge nordligere, i Suk-

kertoppens District, i Nærheden af selve Colonien. Jvf.

I- c. S. 171-72, 174, 177.

7 5
) De mærkelige Haandskrifter melde, at det var

A visforvalteren Garde eller Gård ,
som forekom den syge

Sigrid at svinge en Svdbe mod den dvrige Skare, hvilket og

formodentlig maa antages for det rigtige, da man ansaae

ham for at være Ilovedaarsag til disse Ulykker • eller

Spogerier.

7B
) Jvf. ovenfor S. 234.

77
) Staal og Jern meentes i gamle Dage at fordrive

Trolddom og svække Gjengangeres Kraft. Guden Thor

troedes vel med sine Staalhandsker at fremknuge af sin

uhyre Flinthammer de lynende Straaler
,
som udsendtes

fra hans Tordenvogn, til Skræk og Fordærvelse forGjcn-

faerd og Trolde, eller alle Mdrkets onde Aander; disse

frygtede da det før dem saa gruelige Metal.

78
) Dette var i gamle Dage en almindelig Skik i Nor-

den og liere Lande, samt er det endnu paa Island.

79
) Dette var i de ældste Tider den hæderligste Lig-
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begængelses -Maade i det gamle Norden, men anvendtes

senere ved Hedningers og formeentlige Troldkarles eller

onde Menneskers Lig, i den Formening, at de da ikke

kunde gaae igjen og skade de Efterlevende.

80
) Jvf. ovenfor S. 234, 236-238.

R1
) Saalænge Præster og Kirker i den grønlandske Co-

lonie kun vare faa, var det her fortalte vistnok en uund-

gaaelig Nddvendiglied, men en lignende finder endog Sted

i Island, paa de saakaldte Hornstrande, hvor Erik den

Rode henlevede sine Ungdomsaar. 1 visse Henseender

vare endog Hedendommens Begreber og Sædvaner ikke

ganske udryddede der for henved 50 Aar siden. Saale-

des beretter f. Ex. Olavius (Oekonomisk Reise i Island

I, 45): „Det vanskeligste for Indbyggerne er at suge

Kirke; thi de rraae, efter Sigende, enten reise 5 Mile til

Lands over meget farlige Fjeldveie, eller til Sdes en

langt længere Vei, og det over fire Raster eller stridige

Strbmme, som ikke ere bedre. Man har derfor grebet

til at lade vie et Stykke af Tunet eller Hjemmemarken,

for deri at begrave de Dode om Vinteren, som ellers

ikke uden storste Vanskelighed vilde have kunnet fores

til Kirken. Af slige Gravsteder fandt man paa Stedet

10, hvoraf de 9 vendte, som sædvanlig mod Øst og Vest,

men det ene, hvorunder berettedes at hvile en nylig begra-

ven gamruel Bonde, noget nær imod Syd og Nord
,

hvil-

ket saaledes skulde være skeet efter hans sidste Villie, '

som og at en lille Bonnebog, samt de smukt rimede og

paa Island meget afholdte Ulfars-Rlmur

,

et Heltedigt om
en Christen Konge i Saxen

,
tilligemed ham vare bievne

jordede.” Saavel Bonnebogen som Heltedigtet eller Kæm-
peviserne synes lier at liave været bestemte til at værne

om den Dode, omtrent som Valaens hedenske Besværgel-

ser, og den mod onde Aander beskjermende Kredssang.

i

i
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82
) Denne Thord, især navnkundig ved sin Nedstam-

melse fra Danmarks beromte Konge Ragnar Lodbrog,

blev selv Stamfader til talrige og anseete islandske Slæg-

ter, samt forekommer undertiden i Sagaerne under Navn

af Hdfde-Tliord, HofSa.-Qoi <5/\ Om liam kunne vi især

henvise til Låndnama 3 Parts 10 Gap., nyeste Udg. S. 150,

hvor den dog, for saavidt, er ufuldstændigere end den æl-

dre Kjobenhavnske, at denne, ligesom Codex E, melder:

at Thord, forend han reiste til Island, boede i Norge (i

Noregi). Der arifores ellers, med enkelte Afvigelser, hans

og hans Kones her optegnede Slægtregister. Thords Stam-

tavle, rækkende endnu langt hoiere op i Tiden, findes

ellers iHervarar-Saga 20Cap. (see Fornaldar-Sogur Nor'Sr-

landa I > 5OO o. f
. ,

Dansk Overs. S. 466 o. f.), hvor-

efter han kunde udregne sin Herkomst fra de gamle Reid-

Go thers Konger, som herskede over Østersoens sydost lige

og sydlige Kyster, muelig og, for en Tid, med Indbegreb

af Holsteen og Jylland
,
men de troedes at nedstamme

fra Odins Sun Sigurlame, Garderiges eller det europæi-

ske Ruslands Konge, ligesom og fra Gylfe, den ældste

bekjendte Konge i Sverrig, saa at liele Nordens ypperste

Adel meentes at være bleven forenet i denne Stamme.

Da Thord selv var een af Islands ældste og mægtigste

Hovdinger kunne vi ikke tvivle derom, at han, efter sin

Tids Maade, var stolt af sin fyrstelige Byrd, samt sdgte

at bevare Erindringen derom ved de gamle Kvad
,
som

ved Tradition og Hukommelse vare bievne forvarede i

Familien, og dertil mene vi at de have bort. som deels

udgjure Grundvolden for og deels ere indforte i den sær-

deles mærkelige Hervdrar - Saga, og muelig tillige andre

om Volsunger, Gjukunger, Budlunger, Ragnar Lodbrog

°g hans Sonner m. il.
,

der og regnedes til Thords For?

fædre; jvf. ovenfor S. 313. .Senere have de tildeels ved-

ligeholdt sig paa samme Maade blandt hans talrige Afkom
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og ere endelig, sandsynligvis ogsaa ved sammes Foran-

staltning eller Udførelse, optegnede i Pennen samt om-

skrevne til en Saga, efter de Tiders Sædvane. Land-

nama melder ellers (7. c.) at Thord og Fridgerdc havde

ikke mindre end 19 Børn sammen. Af dem nævnes forst

Bjørn, hvis Slægtlinie, enten af Styrmer eller Sturla,

sees i den ældste Recension at være fortsat lige ned til

Gudny, „de Sturlesonners” (Snorres og hans Brødres) „Mo-

der.” 1 Ragnar Lodbrogs Saga l. c. 1,294, O vers. S. 271,

nævnes vor Thord som Bjorn Jernsides Efterkommer og

en stor Høvding (mikill hofSingi) paa Island. Han fore-

kommer og ellers i mange egentlig islandske Sagaer som

Fader eller Stamfader for der nævnte Personer, f. Ex. i

Ljosvetninga-Sagaj Viga*Glums-Saga O. 11.

83
) Landnama har Hroald

,

og Hervarar - Saga Harald

istedenfor den hernævnte Thorvald. Den her forstmeldte

Læsemaade er den sandsynligste, især da vi maae antage

at Are Frode først har nedskrevet den.

8 *) Dette hele Slægtregister læses og saaledes i Land-

naraa L c. S. 151. Laugmand Hauk Erlendson har dog

sammesteds fortsat det fra Thord Hesthøfdes Søn (Thor-

finn) Karlsefne lige- ned til „Herr Erlend den Stærke”

(ellers Laugmand Erlend Olafson, Hauks Fader, og Sturla

Thordsons Efterfølger og sin nævnte Sons Formand i det

ommeldte Embede). Thord Hesthdfde nævnes af Are Fro-

de i hans Schedæ Ilte Cap., som Son af Thorhilde Rjupa

(Rype)’, Thord Gellers Datter og Fader til vor Thorfinn

Karlsefne. Dennes Afkom opregnes her i følgende nedsti-

gende Led: 1) Snorre, (født i Amerika); see ovenfor,

2) Hallfride. 3) Thorlak Runolfson
,

da Biskop til Skal-

holt. Thord Hesthdfde nævnes endvidere i Heidarviga-

Saga; see herefter Anm. 85. I Landnama l. c. opregnes

ellers Hofda-Thords 11 Sønner og 8 Dottre; af denne Li-

ste bemærke vi kun at een afSonnerne, Thorvald Holbarkc,
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var ea i sin Tid bekjendt Skald (forskjellig fra en anden

Thorvald Holbarke, Asrods Son, som omtales i Landna-

mas 4 P. 3 Cap.). Et kort Brudstykke af Thorfinns Stam-

tavle forekommer i Erik den Rodes Saga herovenfor S. 238,

jvf. Anm.64, S. 276.

85
)

Thorfinn Karlsefnes Moder nævnes ikke i Landna-

’ma. At hun har været gift med Thord Hesthdfde, synes

folgende Undersdgelser at vise. Vor Sagas anden og oprin-

delig ældste Hoved-Recension (B

)

bevidner at Thord Hest-

hdfde boede
lC
paa Islands Nordland: paa Reinenæs, som

det nu kaldes" (de 4 sidste Ord udelades dog af adskillige

Haandskrifter). Dette bekræftes af den meget gamle Heid-

arviga-Sagas Fragmenter 4de Cap. (IsiendInga-Sdgur 1,502);

hvor den berdmte Vlga-Bardc omtaler vor Hesthdfde, (dog

med Udeladelse afFornavnet Thord), som boende paa Stad i

Skagefjorden. Denne Gaard kaldtes nemlig saavel i ældre

som nvere Tider Stad paa Reinenæsset (Sta5r d Reininesi).

Intet af de hermeldte Navne forekommer, for denne Gaard,

i Laudnama, hvorfor Finn Johnsen (Hist. eccl. lsl. IV i Ot>)

mener, at den er senere optaget til Beboelse. Dog bemær-

ker han Gaardens Fortrinlighed, samt nævner adskillige

anseete Mænd
,

som boede der i det 13de Aarhundredc.

Her kunne vi endvidere
,

efter nærværende Saga samt

Sturlunga o. f., nævne andre, i sin Tid bekjendte Personer,

som maae have eiet den i det 10de, I lte og 12te Aarhun-

drede, og saaledes været hines Forgængere, disse nemlig i

nedstigende Linie : 1 ) Thord Snorreson Hesthdfde ; 2) Thor-

finn Rarlsefne; 3) Thorgeir; 4) Ingvilde eller Ingevold,

gift med Sæmund Grimson
; 5) Brand, Biskop til Holum;

6) Gudrun, gift med Arnor Arnorson
; 7) Hovdingen Kol-

bein Arnorson Kaldaljos; 8) Brand Kolbeinson; 9) Ralf

og Thorgeir, Brands Sonner, som endelig, muelig halv-

veis tvungne dertil, henved Aaret 1258 eller 1259, solgte

denne, deres Fædreneslægt saa længe tilhorende, Hoved-
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Gaard til Gissur Thorvaldson, Kong Hakon Haltonsons Jarl

over Island, som havde der sin Residens til sin Dddsdag.
Om denne mærkelige ‘Hdvdings Herkomst, Opvæxt, Ung-
doms- og Manddoms-Bedrifter giver Sturlunga god Under-
ictning, men om hans sidste Aar og om hans Dod tier

den ganske stille. Af Flato-Annalerne vide vi kun at Bi-
skop Jorund til Holum i Aaret 1267 ved Juletider over-
talte Gissur Jarl

,
som da formodentlig iaae paa sin sidste

Sotteseng, til den Beslutning at flytte næste Aars Sommer
til Vidd Kloster paa Sdnderlandet, og indskrives som Kan-
nik i samme. Dette Forsæts Fuldbyrdelse hindredes dog
ved Doden, som allerede overfaldt Gissur Jarl den J2te
Januar (1 1 Id. Januarii) 1268. Dette sidste Aarstal mel-
des af 9 forskjellige Annal - Samlinger fra Middelalderen,
og to af dem berette, under det næstforegaaende Aar, at

Jarlen ddde paa Stad og er begravet i Kirken der. Kun en
eneste antegner derimod Jarlens Dod ved 1266, hvilket vist

maa være urigtigt, da Jorund Thorsteinson reiste som Præst
fra Island til Norge 1265, og kom forst tilbage

,
som ny-

viet Biskop, i Sommeren 1267. Vi tindre os derfor over
at Aaret 1266 dog antages for det rette af to blandt Islands

ypperste Historikere, som Torfæus (Hist. Norveg. T. IV,
lib 5) og Finn Johnsen (Hist. eccl. Isl. I, 198). Muelig
er det, hos den sidstnævnte Forfatter, blot en Trykfeil,

som senere er bleven glemt at rettes. Vi kunne ei heller

med Torfæus (Hist. Nom IV, 343) og Espolin (i Islands

Arbækur I, 3 ,
hvor Dodsaaret ellers rigtig betegnes som

1268) antage at Jarlen virkelig blev indtaget i Vido Kloster,

og ddde der paa Stedet, da dette, efter Annalernes Beret-'

ninger, ikke kan have været Tilfældet. Dog foregives det

endvidere i Svein Sdlvesens poetiske Paraphrase af Stur-

lungas o. f. Beretninger om Gissur Jarl (Rimur ajGissuri

jarli

,

Leiraagarde 1800, S. 223). Vi finde derimod vor

Mening paa det udforligste bekræftet af Bjorn Johnsen paa
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Skardsaa i et os nu tilhændekommet, ikke udgivet Haand-

skrift, kaldet: Underretning om ode Jorde i Videdalen

(Undirétting. um ejrSijavSir i Viftidal) sluttet den 13de Oc-

tober 1654. Han synes at have benyttet dertil visse histo-

riske eller diplomatiske Skrifter, som nu ere os ubekjendté,

men som han kunde have den bedste Ledighed til at benytte

som opdraget og tjenende som Haandskriver hos de (S. 80-

81) ovenommeldte Sigurd Johnsen og lians Son John Sigurd-

sen, som begge fraAaret 1579 af lige til 1634 havde Reine-

stads Kloster i Forpagtning, samt alle dets gamle Documen-

ter i Forvaring. Vi uddrage da her det folgende af dette

Bjorn Johnsens Skrift: forsaavidt det omhandler een af den

islandske Histories vigtigste Personer: „Gissur Jarl beboede

Stad paa Reinenæs samfulde 9 Aar med stor Hæder og An-

seelse ;lilsidst vilde han dog nedlægge al verdslig Værdighed,

hengive sig til Gud og gaae i Kloster. I denne Hensigt agtede

han at give Hovedgaarden Stad paa Reinenæs til gudeligt

Brug og oprette et Kloster der. Dog vilde han selv flytte

til Vidb Kloster
,

hvilket hans Fader Thorvald Gissurson

havde stiftet. Dette sit Forehavende aabenbarede Gissur

for Riskop Jorund
,
som da forestod Holums Stift. Men

det begav sig saa, at i det samme Halvaar (d.e. Vinter) blev

Gissur Jarl syg og dode paa Stad, efter god aandelig For-

beredelse (“méS g65ri iSrun) og blev begravet der 1 midt un-

der Kirkegulvet, hvortil man har seet Spor i de tre Kob-

bernagler som vare indslaaede i den Planke af Bræddegul-
vet, som blev lagt over hans Hoved. Dog lod Biskop Jo-

vund hans og Gissur Jarls Samtale ikke gaae sig afGlemme,
men bemægtigede sig Hovedgaarden ved at tage den fra

Gissurs Arvinger, og lod senere oprette et Nonnekloster

1

) Eller at alt det ovenstaaende var skrevet, see vi at et gam-
melt Exemplar af Middelalderens islandske Annaler angiver at

Gissur Jarl dode paa Stad, og er begravet i Kirken der.
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der; siden gav han til Klosteret adslullige andre Gaarde,

som han paa samme Maade havde faaet af Gissur Jarls

Arvinger og af Brands Sonner, som forhen hayde boet

paa Stad.” Intet af dette
,

forsaavidt det vedkommer

Reinenæs eller Reinestad, ommeldes af Finn Johnsen i

Klosterets Historie (7. c. IV, 106, jvf. IH, 142, 150); vi

vide og at han ikke kunde overkomme Biskop Jdrunds

originale Stiftelsesact for Reinestads Kloster af 1295, som

vi derimod formode har været til i Bjorn Johnsens Tid

og tjent ham til Hovedkilde for. hine mærkelige Efter-

retninger; dog var han saa heldig at kunne meddele sine

Læsere (7. c. IV, 164-166) Biskop Auduns Confirmation

derpaa af Aaret 1315. Ved dette Klosters Oprettelse er

det endvidere mærkeligt for Gaardens og Thorfinn Karls-

efnes Efterkommeres Historie, at en fornem Kvinde af

hans Afkom, Hallbcra Thorsteinsdatter, blev af Biskop

Jorund udnævnt til Klosterets Abbedisse (saaledes omméldt

i Biskop Auduns Stadfæstelsesbrev). Hendes Stamtavle

er tillagt nærværende Sagas Slutning af hendes Frænde,

Laugmand Hauk Erlendson (see ovenfor S. 442) som kal-

der hende Fru Hallbera, Abbedisse til Stad paa Reinenæs.

Hun kom saaledes paa en vis Maade i personlig Besiddelse

af hendes Forfædres Eiendomsgaard, ved at blive dets over-

ste Bestyrerinde. Det der stiftede Nonnekloster vedblev

lige til Landets evangelisk-lutherske Reformation
,

da det,

henved 1551, blev secularisert
,
og blev siden, tilligemed

det ovrige dertilhdrende Gods, bortforpagtet mod en vis

Afgift til Kongens Kasse, og saaledes bestyres det endnu i

nærværende Tidspunkt. Ved denne Ledighed anfdre vi,

med Hensyn til det iHist.cccl. hl., IV, 112 om Gunnar Gisle-

son anforte, at han ikke var Klosterets forste Forpagter;

det var derimod Peter Einarsen, og efter ham kom Laug-

mand Odd Gotskalksen som den anden; see Bjorn John-

sens Islandske Annaler I, 205; i sit herommeldte Haand-
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skrift omtaler han Gunnar Gisleson, hos hvem Klosterets

sidste Abbedisse Solveig dode 1562, udtrykkelig som den

3die; jvf. /. c. I, 220.

8fJ

) Om Sriorre Thorbrandsun fra Alptefjord, i Snee-

fjeldsnes Syssel paa Island, see ovenfor S. 180, 190, 260;

jvf. 174, 202, 206.

R7
) Det er sandsynligt, at de Mænd fra Bredefjords-

Egnene, som handlede paa Grønland, have havrt Frænder

og Yenner blandt de der boende Landnamsmænd
,
som

netop mest udvandrede derfra.

8s
y Julen var her i Norden en almindelig Hoved -Fest

allerede i de hedenske Tider, deels i Anledning af Vinter-

solhverv (Solguden Freyrs Fddsel og Solens aarlige Til-

bagekomst) og deels som den egentlige Nytaars-Hditid.

Festens Navn er og af hedensk Oprindelse (Islandsk og Old-

nordisk jol
j julJ Dansk og Svensk Jul , Angelsaxisk geol,

gekolj giul; yule, yoiile
,
yeol i Skotland og det nordlige

England', juel i Schwaben, Finlappisk juovla eller jiiovlak.

Laplandsk jåul. Finsk joulu,
julu> Estlandsk joulo. Persisk

jclda. For os er det her særdeles mærkeligt at Julen

eller Vintersolhverv ogsaa helligholdtes af de grønlandske

Eskimoer. Cranz beretter saaledes derom: Solfesten, ved

Vintersolhverv, som og er deres Nytaarshoitid, indtræffer

omtrent den 22de December, holdes med megen Glæde
nogle Dage og Nætter i Træk (ligesom den gamle nordi-

ske) især med Trommespil , Dands og Sang over Solens

og det gode Veirs Tilbagekomst. De nuværende indfodte

Grønlænderes Sange og Dandse ved denne og andre Lei-

ligheder have, efter Beskrivelsen, en paafaldende Lighed
med de Forlystelser af dette Slags, som vare i Brug blandt

Middelalderens Islændere og Skandinaver. Cranz anforer

denne Strophe af deres Sang ved Solfesten:
Grunlaiuls historiske Mindesmærker. 1 Bind.
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Til os tilbage Solen kom,

ainna, ajah, aja/ij ah hu

!

og bragde med det gode .Veir,

amna, ajah, ajah, ah hu!

hvori Kæmpeviserne (’Fornkvæfii) og deres Omkvæd synes

at kunne gjcnkjendes. I saadanne Kvad oplioie de og

deres Forfædres Bedrifter (Historie von Grdnland 1, 229

o. f., jvf. hans fordanskede korte Beskrivelse over Grdn-

land S. 246 o. f.). Man kunde da gjætte, at de af Eski-

moerne fangne eller undertvungne Colonister af den norsk-

islandske Stamme liave indfort Julens Helligholdelse blandt,

dem, tilligemed disse til den horende Forlystelser,

80
) Det er hoist besynderligt at Gudrid paa dette Sted

af Recensionen A nævnes Thurid, purfår eller vel rettere

purrfår ; see ovenfor Anm. 61, samt Texten S. 440 og 442. Vi

kunne deraf formode, at hun fdrst i Daaben har ombyt-

tet det sidstmeldte hedenske Navn mod det førstnævnte

christelige (ligesom Thorhilde, Thjodhilde; Snorre, Helge

og maaskee liere af de Tiders Islændere og Gronlændere).

90
) Jvf. ovenfor S. 386, 388. Sagnene om Leifs Reiser til

og i yiinland (en Deel af Amerika) have uden Tvivl

udgjort en vigtig Deel af den ved Brylluppet i Brattelid

foredragne Tidsfordriv ved Fortællinger eller fortællende

Talevers, og saaledes vaktes da Lysten til slige Foreta-

genders videre Ud forelse blandt 'Tilhorerne.

91
)
Her begynder de forskjellige Afskrifters ovenfor i

Indledningen ommeldte bestandige Navneforvexling af nogle

blandt Fortællingens Personer, tildeels foraarsaget ved

Hukommelsesfeil af Sagnets eller Sagnkvadets Foredra-

gere, deels muelig og ved Sagaens Afskrivere, der ei

have læst de ældste Orig nalers Abbreviationer paa den

rigtige Maade. Saaledes kaldes Erik den Rodes Sviger-

sdn i Hoved-Recensionen A Thorvard, i B derimod Thor-
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vakl, og deri fortælles endvidere næsten alt det om ham,
som A beretter om Thorliall Jæger.

92
) Denne Omstændighed at Freydis hun var en Sleg-

freddatter af Erik den Rode, har muelig foraarsaget Uenig-

hed mellem hende og hendes Sodskende, hvis Tilhænge-

res Partiaand let kan have overdrevet de om liende i

Grdnland gaaende onde Rygter (see ovenfor S. 252, 278),
III hvilke dog den nærværende Saga intet kjender.

9

3

) Nemlig Thorbjørn Yifilsdn, kommen fra Island. See

ovenfor S. 382.
9
'0 Naar nemlig et Hundrede, efter oldnordisk Reg-

oingsmaade, som og endnu undertiden bruges paa Island

Chundrafi tålfrædt), ansættes til 120.
ns

) Her maa man lægge Mærke til den afvigende Læ-
semaade Bjarncyja d.e. Bjdrnderne. En meget stor 0 af

Navnet Bjarncy

,

og muelig liere, som tilsammen kaldtes

BjameyjaVj laae ved den nordlige Deel af Vest-Grdnlands

Kyststrækning. Navnet betyder Bjdrnd (eller Bjornderne)
af det oldnordiske, islandske, danske og svenske bjorn,

Angelsaxisk beorn

,

Tydsk Bar.

O Hensyn til denne O versættelsesmaade' henvise

vi til det S. 162-163 anfdrte, samt tillige til det som vi

01 et andet herefter forekommende Sted af denne Saga
'ille foranlediges til at anfore.

97
) Jvf. ovenfor S. 212, 216, 268-

98
) See de sidstanforte Sider. Denne amerikanske 0,

som saaledes kaldtes Bjavney, havde da alt sine Navner i

Gronland og Island; see ovenfor Anin 95.

") Jvf. ovenfor S. 226-229, 272.
I0

°i Fiufiustrandir betyder den vidunderlige (d.e. vid-

underlig lange) Kyststrækning, af Jurfia, Angelsaxisk/o/-^
ogsaa fyvn, fyrin , firin , Oldtydsk firina 3 Svensk foryji.

Vidunder, Underværk, forunderlig Ting. Ordet synes at

(30 * v

i
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komme af Jirr, Jj/irri, fjævri, fjærnt eller langt (d.e. fra

Rimelighed, Sandsynlighed eller naturlig Orden, hvorom

man ei^dnu i Islandsk siger
:
fjarri allu lagi). Stravnd

,

strand (i Fleertallet strandir) er det Danske, Svenske, En-

gelske og Angelsaxiske Strand.

I0!
)
Sandsynligvis fra Skotlands Hdilande, af den gæ-

liske Stamme. Jvf. den strax efter fdlgende Beskrivelse

over deres underlige Paaklædning.

102
) Det er meget mærkeligt at Ordene dægr (Ddgn)

og dagr (Dag) her forekomme som ganske synonyme i

Hoved-Recensionen/?. See samme Side Var. 14; jvf. S. J62.

103
) Kjafal eller, som det og kan skrives, cecifal

,

ud-

talt som kjaval
,
har en træffende Lighed med det Angelsaxi-

ske ccavcl, en Kurv m. m., men er dog, hvad Betydnin-

gen angaaer, rimeligvis nærmere beslægtet med det sam-

me Sprogs cujlc, Oldnordisk kufly kubi, Vælpk eller Kym-

risk cwbl

,

i nyere Engelsk cowl

,

en Hætte fasthæftet til

Kroppens Klædning eller Bedækning. Sandsynligvis maa

det Jydske Kjovl, udledes fra det samme Ord og saaledes

tillige, med noget forandret Betydning, det Ny -Danske

Kjole, Svenske kjol. Islandske kjull. I andre Alændringer

er hint Ord overeensstemmende med det Barbarisk-latinshe

capa, copa, cappa

,

svarende til det Oldnordiske og Is-

landske kåpa. Dansk Kaabc, Kappe, Svensk kapa
,
kappa.

Tydsk Kappe

,

Engelsk cap, Vælsli cap, cappan.

,04
) See ovenfor S. 222, 270, 386.

,05
) Jvf. ovenfor S. 222, 272, 386.

,OB
) Landnamsmændene paa Island gave og i det mind-

ste tvende Fjorde der (i de nuværende Sneefjeldsnæs og

Myre Sysseler) det samme Navn af lignende Aarsager.

Det Oldnordiske og Islandske straumr er det Danske og

Svenske Strom, Tydske Strom , Strohm (fordum Strauin),

Engelske og Angelsaxiske stream; jvf. det Græske OTpopfioe,

et Havsvælg.
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° 7

) Jvf. ovenfor S. 238, 240, 242, 1276, 277. Originalensfe
ellerfénafir betyd er vel overhoved Kreature, nyttige Huusdyr.

los
) Den flammende Tordenguds Skjæg forestillede vel

Nordboerne sig at have en ildrod Farve. Thor siges og

saavel iEddaerne som liere Sagaer at have havt rddt Skjæg.

At han meget længe derefter blev i Smug dyrket i Grøn-

land, erfare vi af Fustbræfira-Saga. At det især var ham
der dyrkedes af Islænderne i Thorsnæs Thinglaug, hvor-

fra Gronlands fdrste og ypperste Colonister udvandrede,

komme vi og i det fdlgende til at godtgjore af E/rbyggja,

Jvf. ovenfor S. 464, 473.

109
) Denne Strophe er digtet i det saakaldte Folkekvads

Versemaal, DrottkvceSi. En udforlig prosaisk Omskrivning
af den samt en ndiagtig Forklaring over dens enkelte Ord,

læses i Bafns Qvart- Udgave af nærværende Saga S. 145-

146. Her bemærke vi kun at Originalens kelda vel op-

rindelig er det samme Ord som det danske Kilde, og kan

undertiden have denne Betydning i det oldnordiske Sprog,

men at det dog som oftest betyder en Sump.
110

) Jvf. Visens Ordforklaring, sammesteds S. 146.
111

) De have vistnok havt det Uheld at lide Skibbrud

ved de Kyster af Irland, hvor de Indfodte, af celtisk

Stamme, herskede; disse laae da som oftest i Feide med
Skandinaverne eller Ostmannerne, og betragtede derfor

Mænd af disses Herkomst som Fjender, hvis Lod Dod
eller Trældom i de Tider saa ofte blev, naar de kom i

deres Modstanderes Vold. Thorhall maa desuden, efter

det ovenanførte, være bleven betragtet som en Hedning;

hans Stalbrodre eller Underhavendc har det da ikke i

den Henseende gaaet bedre.
1 1

2

) Ordet eller Navnet Hop betyder vel undertiden

en Havneplads, men dog som oftest Mundingen af en

Flod eller en Vig af Soen, hvori en Åa eller Bæk fal-

der. Adskillige Steder af dette Navn findes paa Island,

t
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f. Ex. Hop i Grindevigen (i Guldbringe - Syssel paa Son-

derlandet) med en Havn af dette Navn; Vesir- Hop, for-

dum en Havn paa Nordlandet i Hunevatns Syssel
;
Hops-

os (den dybe Flodmunding) endnu en Havn i Sitagefjords

Syssel
,
som dog sædvanlig baldes Hofsos, Hofsos. Hop

/betyder og Tilflugt, Tilflugtsted, Tillid, Haab, saa at dette

Ord aabenbar ligger til Grund for det Danslte Haab

,

Svenske hopp, Angelsaxiske lwpa , Engelske hope , Tydske

Hoffnung. Jvf. Ordbogen til John Olafsens Syntagnia de

de haptismo , HaJ'n. 1770, 4, S. 29 under Ordet hoffen,

oprindelig svarende til de oldnordiske og islandske hopa.

Saaledes gave da Skandinaverne allerede forst i det Ilte

Aarhundrede et Sted i den bedste af dem opdagede Deel

af Amerika Haabets Navn, ligesom Portugiserne i det

15de kaldte det Forbjerg, som varslede Opdagelsen af

Sdveien til Ostindien, efter det gode Haab, og ligesom

de Danske tidlig i det 18de, i tillidsfuld Forventning om
heldig Fremtid for deres da begyndte Beboelse af Grdn-

laud, kaldte den forste Colonie Godthaab.
1 1

3

) Eller: hvor lave Bakker viste sig; jvf. de i Anrn.

104 citerede Steder.

1 1 4
) Helgir fiskar kan forklares paa to Maader, nemlig

a) saaledes som det virkelig omskrives i Hoved-Recensio-

nen B, S. 421 Variant 23, da det ei vilde betegne andet,

end at de i slige Grave af sig selv indgaaede Fiske, naar

Soen ved Ebbetid faldt ud, og de bleve tilbage, tilfaldt

de Nybyggere, som havde anlagt Gravene, med uomtvi-

stelig Eiendomsret
;

da Ordet helgr tit betyder, især i

Ijovsproget, Hjemmel, erhvervet med Rette, b) Hellige

Fiske, nu kaldede paa Island hcilagfski (ofte udtalt som
heilafiski), nemlig Linned pleuronectes hippoglossus

, paa

Dansk Helleflynder. Een eller anden nu glemt Overtro

maa vel ligge til Grund for denne Benævnelse. Mærke-

ligt er det, hvad Plinius bevidner (i Hist. nat. IX, 70 ed.

i
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Bipont.J at Romerne Raidte visse Fiske
,
som efter Beskri-

velsen svare til vore Hellellyndre eller store Fly ndre, sacros

pisces (hellige Fiske), fordi man troede
,

at hvor de saaes

vare ingen glubende Rovfiske (som Haier, der tit skade

Mennesker) i Nærheden.
1 1

5

) Jvf. Anm. 107, og de der paaberaabte Steder.

1 1

6

) Om Eskimoernes Skindbaade, see ovenfor S.228, 272.

117
) Det Ord, som Originalen her har, er vel noget

dunkelt, og har vel allerede været det for de gamle Para-

phraster eller Afskrivere. A har her trjunij B trjdnij som

efter Ordet maatte oversættes ved Træer, muelig da smaae

Træer, Buskvæxter, eller store Grene, som ved at svinges

frembragde en saadan Lyd
,
som eet eller flere Halmknip-

per i stærk Blæst. Senere skrives det samme Ord i Mem-

branen A o. fl. trjunum ; trjona betyder en lang Snabel

eller Tryne, men ogsaa en Stang eller noget sligt, f. Ex.

Gallionen paa et Skib (i Latin med samme Betydning, ro-

strum). Maaden
,
hvorpaa Skrælingerne eller Eskimoerne

svunge disse Træer eller Stænger, skulde, efter disse med

hinanden jovnforte Steder, betegne forskjellig Hensigt,

nemlig, som her, a) i fredelig, som et Freustegn (ligesom

Oliegrenen i den gamle Verdens Oldtid) med Solen, og

b) som her senere, i ufredelig, som et Krigstegn, mod So-

len. De vilde^ Nordamerikanere brugte, i den senere os be-

hjendte Tid, lange Tobakspiber, udpyntede paa særegne

Maader, kaldede Kalumct

,

som Freds- eller Krigstegn.

—

Ellers have de nuværende indfodte Grdnkendere adskillige

Redskaber tillagt, Sdfart eller Fiskefangst, som vel kunde

faae Navn af spidse Stænger, som Harpuner, store Land-
/

ser og Kastespyd.
118

) Det hvide Skjold, oploftet paa en Fanestang, var

i Almindelighed et Fredstegn . blandt Skandinaverne, og

kaldtes derfor friSskjoldr-, Fredskjold; det rode var der-

imod et Krigstegn, og kaldtes derfor herskjoldr. Hærskjold.
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1 1 9
) Denne Beskrivelse, som vilde ganske passe paa de

nuværende indfodte Grønlændere, forsaavidt de ikke til-

deels nedstamme fra Europæere, betegner her uden Tvivl

de amerikanske Eskimoer, de nuværende Grønlænderes

Stamfædre. Vi maae ellers bemærke følgende ved Origi-

nalens Udtryk : martr, i det Oldnordiske
,

og endnu til-

deels i Islandsk ligesom Msort" i Dansk, betyder ikke allene

ligefrem sort, men ogsaa sortagtig, dunkel, sortsmudset

Cobscurus, squalidusj som det oversættes i Glossariet til den

ældre Edda I, 676, ,jvf. II, 803). Vore Forfædre kaldte

Negrene Bldmenn, da deres Farve i Oldsproget bedst ud-

trykkes ved Ordet bidsvartr, blaåsort, sorteblaa, (see 1. c.

II, 586) eller alsvartr, heel sort (I, 676).

12
°) Heraf erfares dette Lands temmelig sydlige Be-

liggenhed. Jvf. ovenfor S. 218,269.
1 21

) For de Heste vilde Folk have rode Toier gjerne

stedse været en meget velkommen Handelsartikel.

1 *

-) Denne Omstændighed synes at vise, at Eskimoer-

ne ikke for havde seet eller hort Boller eller Stude. Jvf.

ovenfor S. 240, 485 Anm. 107.

,23
) Nemlig som et Hrigstegn; jvf. ovenfor S. 487.

Anm. 117, 118.

,24
) Falslaungur , Valslynger, kunde vel oversættes,

lige efter Ordet, ved Krigsslynger, dræbende Slynger.

Ellers kjendte Skandinaverne i Middelalderen, dog vel

meest i dens senere Tider, under dette Navn et Siaesu
Blider eller Maskiner af Træ, anvendte til at udkaste store

Stene og deslige, altsaa svarende til Romernes ballistæ.

Om deres Brug i vort Norden paa de Tider see f. Ex.

Fornmanna-Sogur I, 127, livor det fortælles, at de brug-

tes til at kaste Kar, opfyldte med Spaaner og andre

brændbare Stoffer mod Dannevirke
,

for at tænde -Ud i

denne Befæstnings Tømmerværk. Med en saadan Krigs-

maskine sammenlignede muelig vore heromhandlede Nord-

f
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europæere hiin af Skrælingerne eller Eskimoerne brugte

Kaste-Indretning, som dog maaskee mere har nærmet sig
%

til den saakaldte stafslanga. Romernes fustibalusj hvilken

Vegetius de re rnditdri III
,
14 beskriver som en Stok, 4

Fod lang, ved hvilken der var bunden en Slynge af Skind;

den kunde, fort med begge Hænder, udskyde Stene, næ-

sten som en Blide. Saadanne omtales i Spejculum Regale

S. 3S0, 389, 415. Jvf. Heimskringla l. c. 111, 188, Forn-

manna -Sogur VII, 183 samt Jahn, om Nordens Krigsvæ-

sen i Middelalderen S. 345 o. f., hvor Kongespeilets ori-

ginale Benævnelser for hine Krigsmaskiner dog ikke an-

fores eller forklares. At SRælingerne virkelig kastede

store Stene mod Europæerne, erfares af den herefter fol-

gende Beretning om Thorbrand Snorreson, som fandt sin

l)dd ved et Stykke af en flad Klippesteen, der havde

rammet hans Hoved.
12S

) Cranz beretter l. c. S. 183 o. £, 197 o. f. samt 217
o. f. om adskillige Slags Blærer, storre og mindre, hvilke

de nuværende Grdnlændere bruge, deels heftede ved Har-

puner til Sælhunde- og Hvalfangst, deels horende til de-

res Kajaker eller Baade. Slige Blærer ere enten dannede

eller opblæste af hele Sælhundeskind eller og virkelige

Blærer, enten af Sæle eller store Fiske. Nogle af dem
kunne bære 1 til 14- Centner. De omhandles og i Joh. An-

dersons Nachrichten von Gronland &c. S. 254, Dansk Over-
sættelse S. 245-248. Blandt de amerikanske Folkeslag

bruge nogle opblæste Blærer til Boldspil
;
andre have slige

store galioner, opfyldte med Vand, som frembringe et

Slags musikalke Toner
,
naar man slaaer paa dem med en

Flaske, .hvorom forskjellige Beretninger kunne læses i Kut-

schers Amerika. Ved vor Texts Beretning fortjener ellers

\ arianten 13 S. 426 at bemærkes ,
da Recensionen B synes

at antage at een eller flere af Stængerne (Landsernc eller

Harpunerne?) bleve udkastede tillige med Kuglen (Ballonen
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eller Blæren) selv. Den gronlandsk-eskimoiske Kajakblæ-

res Skikkelse og betydelige Størrelse sees nu ellers tydeligst

paa den anden Kobberplade (til S. 33) ved Graahs Under-

sogelsesreise.

1 26
)
See ovenfor S.408, 483, Her tillægges Freydis en man-

dig og for hele Reiseselskabet frelsende eller beldbringende

Rolle, skjdnt hun ovenfor, vistnok efter andre, og maaskee

mere upaalidelige Kvad eller Beretninger, siges at. have

paa den mest forræderske og grusomme Maade, forraadt

og ombragt en stor Deel af sine Medreisende og Samboere.

Jvf. ovenfor S. 246 o. f.

127
) Af denne Beretning lader det til, at Karlsefne og

hans Folk have staaet i Begreb med at llye, just i det Øie-

blik da de lleste af Skrælingerne toge Flugten, saa at de

selv neppe kunde begribe at de havde staaet sig godt.
128

) Denne Fortælling om den store Pris Skrælingerne

satte paa Jernet, som de forhen slet ikke hjendte, passer

ret vel til de vilde amerikanske Folk.

12{') Dette have de vel havt med sig, som den mest næ-

rende Fode, og tillige bekvemmest til at have med paa

en Fodreise.

13 °) Formodentlig da som formeentlige grove Forbry--
4

dere, af hvilke de ikke kunde vente andet end ondt.
,31

) Einjætlngr maa ligefrem oversættes ved Enfoding

(den som kun har een Fod). Sandsynligviis har denne Per-

sons Klædedragt, seet langt fra, givet et saadant Udseende.

Wormskjold ,
som fulgte med Kotzebue paa lians Reise

omkring Jorden, har paa Polarhavets nordlige Kyster seet

Folk, hvis Dragt vel kunde, i den dunkle Middelalder,

give Anledning til et saadant Sagn eller Mening. Ellers

see vi at Middelalderens Islændere have meent at der var

et saadant Folkeslag til, beskrevet, sandsynligviis efter

fremmede upaalidelige Beretninger, i Rimbcglcij (et compu-

tistisk Skrift fra Middelalderen), Hafn. 1780, 4, S. 344,
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hvor et Haandskrift (blandt andet) siger om dem: peir

eru svA sljotir sem dyr d. e.
kk
De ere saa hurtige som

Dyr” (d. e. Hjorte, Raadyr). Blot dette 'Tillæg synes at

være taget af indenlandske Kilder, formodentlig denne

vor Saga eller andre Efterretninger om den Reise
,
som

er dens vigtigste Gjenstand. Rimbegla sætler dog deres

Land i Blaaland (Mohrland eller Nigritien di e. de blaasorte

Folks Land), hvilket den rigtig antager at ligge i Af-

rika; Tillæggets Ophavsmand har inaaskee derved tænkt

paa Sagaens Beskrivelse over de sorte eller sortagtige

Skrælinger (see ovenfor S. 422, 488 Anm. 19) og tillige væ-

ret af den samme Mening som den af Griplas Forfatter

meddeelte: at Yiinland grændsede til Afrika, og altsaa

ombuiedes derfra mod Vesten og Norden. Ligesom denne

Episode, om en Mand, der havde et saadant Landskabsnavn,

som om han kun havde een Fod (thi ellers meldes dette ikke

udtrykkelig) men dog, — i Erik Rodes Saga, ligefrem kal-

des en Skræling, er det urimeligste i denne hele Heise-

beretniug, maae vi og formode at de Kvad, hvoraf den

er uddraget, kun ere komne til Sagaens forsk
j
ellige For-

fattere i en fordreiet eller mangelagtig Skikkelse, dog

tillige saaledes, at de ere horte, læste eller opfattede af

hver især paa en afvigende Maade, da Hovedrecensionen

A antager at Thorvald Erikson var den, som fik det do-

delige Saar af en Piil, udskudt af Eenfodingen, det sam-

me meldes og i Membranen B og Hylanders valgte Text,

hvorimod det ypperlige, til Hovedrecensionen B horende

Haandskrift M, tilligemed K og L

,

berette
, at Eenfodin-

gen blev rammet af Thorvalds Piil. Muelig have de,

som reciterede Kvadet i dets sidste 'Tilværelses Tid, glemt

dets oprindelige Ord, og meddeelt deres egne prosaiske

Udtog eller Forklaringer
,

‘ efter Hukommelsen, paa en

utydelig 0g tildeels urigtig Maade, hvorved hiin Forvir-

ring er opstaaet. See ellers S. 228 o.f., samt Anm. 132.
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132
) Jvf. ovenfor S. 290 o. f. hvoraf man maa slutte at

denne i Amerika digtede Vise er indskudt i et senere

Sagnkvad, soguljåfi, om disse Thorfinn Karlsefnes Reise-

begivenheder, senere forfattede i Grdnland eller end

senere paa Island.

133
) Dette vil ikke sige andet end at Skrælingerne

smuttede bort i en Hast, maashee i en eller anden Hule,

eller underjordisk Bolig, saa at man ikke saae dem, som
om de vare sjunkne ned i Jorden. Skandinaverne synes,

efter disse (og liere) Udtryk og Bemærkninger, at have

havt den Mening om dem, at de vare kyndige i Trold-

dom ligesom de dem noget lignende Finlapper. Eski-

moernes og især de nyere hedenske Grønlænderes egen

Overtro af denne Art er ellers noksom bekjendt.
1

3

9 Jvf. de mange hostegnede Varianter af disse og

de følgende, rimeligviis noget fordreiede, eskimoiske Navne.
11 s

) Denne Statsforfatning har, saavidt vi vide, ikke

været bekjendt. blandt de nyere Grønlændere, men allige-

vel, mærkelig nok, blandt de amerikanske Eskimoer,

hvilke Ross besøgte i 1818, som adlede en Kong Tulo-

wah paa Pettowack
,
som efter deres Foregivende boede

i et uhyre stort Steenhuus, omgivet af mange sædvanlige

Vaaningshytter, oppebar en vis Andeel af alt hvad hans

Uncfersaattei fangede o. s. v.
ø I

i36
) Af mange ældre Forfattere skildres Eskimoernes

Vinterhytter som indgravede i Jorden
,
og saaledes mere

lignende Huler end Huse.

1 3 7

) See ovenfor S. 154, 163 o.f.

,38
) Det er bekjendt, at de vestindiske Farvande vrimle

af Soorme som beskadige Skibene saaledes, at de udsæt-

tes for at synke, hvorfor Vestindiefarernes Skibe nu ogsaa

i Almindelighed pleie at forhudes med Kobber. Jvf. den

næstfølgende Anmærkning.

/ ;

'

/
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139
)
Denne Beretnings Paalidelighed fortjente vel at

undersoges, da man i de nyere Tider har opfundet for-

skjellige Midler mod Sd-Træ-Orme, hvoraf dog de ileste

ere hievne befundne ikke fuldkommen at svare til Hen-

sigten. Just nu omtale Tidsbladene et fortrinligt i Frank-

rig opfundet, det nemlig, at blande en Art af Tobakssaft

i den til Skibsskrogets Tætning udvendig anvendte Tjære.

140
) Det kan dog være mueligt at de igjen ere drevne

til de amerikanske Kyster.

141
) Jvf. ovenfor S. 402, 477 o. f.

142
) See det ovenanforte S. 256. Her slutter ellers

uden Tvivl, Sagaens ældste Bearbeidelse
,
som indeholdes

i Hovedrecensionen B. Det fdlgende er derimod tillagt

af een af Thorfinn Karlsefnes' Efterkommere, Laugmand

Hauk Erlendson, som selv har skrevet det ældste, af os be-

nyttede Exemplar afHovedrecensionen A, for derved at un-

derrette Læserne om denne Beskaffenhed af hans Herkomst.

1 43
) See om dem oveufor S. 256,281,477.

'4
4) j?Uer Jen Rige, efter de nyere Tiders Talebrug.

*1 S

) See ovenfor S. 69, 480.

146
) Dette Kvindenavn forekommer i Afskrifterne i to

forskjellige Former, nemlig a) som Ingivoldj maaskee ret-

tere skrevet Yngivold

,

den unge Herskerinde, og b) Ing

-

veldr, ingvildr d. e. Ingkildrj muelig rettest skrevet Yng-

hildr

,

den unge Hilde eller Krigsgudinde.

Under Trykningen af denne Sagas Text kom vi til

Kundskab om en mærkelig Afskrift af samme
,
under Titel

af Eiriks rauSa Saga , som har tilhort afgangne Professor

og Universitetsbibliothekar Rask, og nu, tilligemed liere af

hans paa Island samlede Haandskrifter
,

er overdraget til

det Arnæmagnæanske Legat. Den synes at være skrevet

omtrent midt i det sidstafvigte Aarhundrcde
,
paa Islands

"V esterland. Ved at collationere denne hele Afskrift med
de ovrige i Indledningen beskrevne, erfarede vi at den mest



404 UDDRAG AF EYRBYGGJA.

stemmer overeens med det mærkelige Haandskrift M, hvil-

ket tilstrækkelig vil erfares af de Varianter derfra, som

her ovenfor ere bemærkede, lige fra S. 41(5. For kunde

det ikke benyttes til den trykte Text.. Det benævnes her

med Bogstavet R.

VIII. UDDRAG AF EYRBYGGJA
(ELLER DEN STORE SAGA OM THORSNÆSINGERNE, ØREBOERNE
OG ALFTEFJORDSM/ENDENE) OM GRØNLÆNDERNES ISLANDSKE
HJEMSTAVNS FØRSTE BEBOELSE OG TILDRAGELSER, SAMT GRØN-
LANDS ÆLDSTE NYBYGGERES OG AMERIKAS FØRSTE ISLANDSKE

OPDAGERES LEVNET.

Saavel Grønlands som Amerikas forste bekjendte Op-

dagelses og liiint Lands gamle Colonies Ophav m. m. maa

især sdges i den Egn af Islands Vesterland
,
som fordum

kaldtes Thorsnæs Thinglaug
,
porsncss Ping, men nu Snee-

fjeldsnæs Syssel, Snæjclls-sysla

,

forsaavidt at de vigtigste

Mænd 1

,
som hine Foretagender skyldes, forhen boede der

og tilsidst udvandrede derfra. Denne Landstrækning kald-

tes fordum (og tildeels endnu) Bredefjorden, Brei'Si/jor'Sr,

forsaavidt den udgjorde den Kyststrækning, som strækker

sig, sonden for hin store Bugt, fra Forbjerget dridvcrfiar-

hes (det fremragende Næs eller Forbjerg) omtrent fra Vest

til Øst til Bunden (eller det inderste) af Bugten, hvortil

een af de mindre Fjorde, Hvamsfjorden
,
Hvammsf/or'Sr

,

gjor Begyndelsen. Denne Deel af Kyststrækningen horer

') Som Erik Rode, Thorbjørn Vifilson, Thorleif Kimbe, Snor-

re ThorbrandsOn, AreMarson, Bjorn Bredcvigs-Kæigpe og liere

anseete Mænd, foruden Kjernen af Grønlands og Amerikas me-
nige Nybyggere. I denne selvsamme Egn forplantedes, vedlige-

holdtes øg fornyedes Efterretningerne om Datter-Coloniens Ind-

retning og Skjæbne samt dens udvandrede eller beslægtede Stif-

teres og deres Afkoms Begivenheder, samt reddedes endelig til-

deel.s fra Forglemmelse ved der at fores i Pennen og saaledes be-

vares for de sildigste Slægter.
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til Dalene eller det nærværende Dale Syssel. Dette var

d°g i gamle Dage indlemmet i Thorsnæs Thinglaug, hvor-

til hele Sneefjeldsnæsset, Sncefellsnes , den Halvo som Læ-

rer og omgiver det store Isbjerg Sneefjeldsjokel, Snæfclls-

jdkull j endvidere horte. Thinglauget indbefattede saa-

ledes det hele nuværende Sneefjeldsnæs Syssel, tillige-

med det mindre Hnappedals Syssel, Hnappadals- sysla,

som nu er indlemmet i det mod Østen liggende Myre-

Syssel, Myra- sysla, og endvidere, som ovenmeldt, den

stdrste Deel af Dale-Syssel, nu Dala-sjsla.

Fra dette District udgik Erik den Rode paa sine Op-
dagelsesrciser

,
hvorved han fandt og forst undersdgte

Grdnland; fra det og den mod Østen til det grændsende

Dorgarfjord befolkede han det med frivillige Udvandrede.

Nogle af hans ældre Yenner ogBekjendte tyede og senere

til ham, som den nye Colonies Overhoved, fra andre Kanter

ed Island. Dog have vi de Heste og udfdrligste Efter-

retninger om de af disse Opdagere og Nybyggere, som
udvandrede fra det store Thorsnæs-Thinglaug

\
sandsyn-

ligvis fordi baade Are Frode, og senere de flittige Munke
i Flato og Helgafells Klostre helst havde Lyst og Lei-

lighed til at optegne eller afskrive de Bedrifter og Be-

givenheder, som borte til deres nærmeste Omegns gamle

Tildragelser og tillige, som de rigtig indsaae eller anede,

kunde udbrede et ellers savnet Lys over den Deel af

Verdenshistorien, som angaaer fjerne Landes og Verdens-
deles samt Sdfartens, Ilandelens og Culturens Historie

i det hele.

Da Erik Rode, som billigt, var bleven den nye grdn-

landske Colonies Overhoved, er det hoist sandsynligt, og
kan vel antages for vist, at han har dannet dens Indret-

mn g, Bestyrelsesmaade og Hedendommens offentlige Re-

ligionsskikke efter de Monstre
,
som fra Begyndelsen af,

eller i hans Udvandringstid, havde bestaaet i den Egn af
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Island, hvorfra han og hans fleste Selskabsbrodre eller

Underhavende udvandrede. Det er derfor særdeles vig-

tigt og oplysende for os, at vi endnu besidde herlige og

udforlige Underretninger om de norske Høvdinger, som forst

beboede og befolkede Bredefjordens Egne, og den Maade,

hvorpaa de der grundfæstede og uddvede deres Herre-

domme, forenet med republikanske og religiose Institutio-

ner. De meddeles os i den vigtige Saga, som forhen har

været mest bekjehdt under det dobbelte Navn af Thors-

næsboernes Saga, Porsneslnga-Saga

,

ogEyre- ellet Øreboer-

nes Saga, Eyrbyggja-Saga j eller endmere forkortet Eyr-

byggja, som den nu i Almindelighed haldes. Den indbe-,

fatter ogsaa den saakaldte Alptfir5inga-Saga

,

Alptefjords-

boernes Historie, der mest, angaaer Mænd
,
som tilsidst

deels bosatte sig paa Gronland, deels beskjeftigede sig

med de derfra foretagne Opdagelsesreiser til Amerika.

Endelig omhandler den og en Kæmpe, der endte sine

Dage som Hovding i Amerika. Saaledes have vi fundet

det nødvendigt at indlemme tre hele og tildeels temme-

lig vidtløftige Afdelinger i nærværende Værk, nemlig:

A) Uddrag af Thorsnæs Thinglaugs, Gronlands og Ame-
rikas Opdageres forste skandinaviske Beboeres Hjemstavns

ældste Historie, indeholdende troværdige Beretninger om
Oprindelsen til Beboerne af Thorsnæs, Eyre eller Øre og

Alptefjorden. Den nærmest herefter følgende Afdeling

udgjor tillige Begyndelsen til, eller det forste Afsnit af,

Eyrbyggja, som, efter dens Slutning, forhen bar det oven-

meldte tredobbelte Navn, Saga porsnesingaj Eyrbyggja ok

AtptJirSinga

,

skjont nogle Afskrifter kun anvende een af

de to forste Benævnelser til den foranstaaende Hoved-

titel. Den her nærmest folgende Afdeling, som fordum

vel egentligst er bleven kaldet porsnesinga-Saga

,

forbere-

der og staaer i noie Sammenhæng med den næstfølgende.

t
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B) AlptJirSinga - Saga
,
som den vistnok i Fortiden er

bleven kaldt, meddeles her, forsaavidt den indeholder

Brodrene Thorleif Kimbes og Snorre Thorbrandsons Levnets-

beskrivelse ,
da de begge nedsatte sig i Gr5nland

,
men

hvorfra dog den sidstnævnte drog paa Opdagelses- og

Coloniserings-Reiser til Amerika, som beskrives i et an-

det ovenfor meddeelt. gammelt Skrift (Thorfinn Karlsef-

nes Saga). Vistnok have de Heste af de her beskrevne

Begivenheder tildraget sig paa Island, men i et Værk,

som Gronlands historiske Mindesmærker

>

maatte dets ældste

og mærkværdigste Nybyggeres, saavel som Amerikas for-

stc Opdageres Levnetsbeskrivelser optages med al den

Fuldstændighed, hvormed det har været os mueligt at

bringe dem til Veie. Af den samme Grund meddeles her

endelig fra den samme Hovedkilde : ,

• C) pdttr af Birni BrciSvikingakappa eller Fortællingen

om Bjorn Asbrandson, kaldet Breidvikingernes Helt, in-

deholdende de Brudstykker, som vi have af Beretningen om
hans Livs Begivenheder, af hvilket han sees at have tilbragt

de sidste, henved 30, Aar i Amerika, hvor han, som de

lndfddtes Hdvdin^, fandt Ledighed til at frigive det til

Fange tagne Mandskab af et dertil fra Islands sydlige eller

vestlige Kyster ved Storm fordrevet islandsk Handelsskib 1
.

Den Hovedsaga, som vi skylde disse vigtige og inter-

essante Efterretninger, er stedse blevet anseet for een af de

') Liter at det ovenstaaende er skrevet, finde vi tilfældigviis,

blandt vor forevigede Rasks efterladte Optegnelser, en Noticc,

hvorefter det Rygte var kommet til hans Kundskab, at den lær-

de Espolin var i Besiddelse afen (ellers i Literaturen ubekjendt)

Saga af Birni Bretåvlkingakappa

,

hvilken Titel man og har
iundct anfort i gamle Fortegnelser over islandske Saga-Samlin-
ger. Ved fdrste til Island faldende Skibsleilighed ville vi erkyn-
dig® os nærmere lieroni, og stige at erholde dette Skrift, hvis det

endnu er til og i Virkeligheden noget forsk jelligt fra Eyrbyggjas

hertilborende Recension.

Griinhmtls historiske Mindesmærker. * Bind, (32)
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ældste og mærkeligste blandt dem, som handle om Islands

egne Indbyggere og Begivenheder 1
. Den omhandles i

Mullers Sagafcibliothek II, 189-198, ved Uddrag og Be-

mærkninger, som vise dens Troværdighed og Ælde. Med

Hensyn til dens AfFattelsestid beviser den skarpsindige • i

Forfatter at den er ældre end Landnama (saaledes som

vi nu have den) og Islands Overgivelse til de norske

Konger, samt lienforer den til Begyndelsen af det 13de

Aarhundred e.

Uden Tvivl er det, efter vor Mening, Tilfældet med

Eyrbyggja, ligesaavei som Landnama, Kristni-Saga
,
Stur-

lunga o. f., at den ikke er skreven af een og den samme

Forfatter, men at ældre sammenhængende Optegnelser

ligge til Grund for den Bearbeidelse, som vi nu have.

Vi vove, med Finn Johnsen 2
,

at gjætte, ja -endog antage

det for vist, at Are Frode har lagt den forste Grundvold

dertil. Derfor tale hans Slægt, oprindelige Hjemstavn

og senere Opholdsted (paa Helgafell eller Stadastad),

fuldkommen svarende til den overordentlige Sag- og

Sted-Kundskab
,

som fremlyser overalt af denne Sagas

Beretninger. 1 al Fald er det vist at Are Frode har

samlet og fort i Pennen de ældste Efterretninger om
Thorsnæs Thinglaug, som ligge til Grund for den, for-

saavidt meget af det væsentligste blandt dem overhoved

allerede indeholdtes i det af ham forfattede forstc Udkast

til Landnama. Jvf. ovenfor S. 4, 5, 12, 16, 25-27, 29,

56, 60. Vi ansee det ellers for hoist sandsynligt at Are, I

’) Saaledes anprises den f. Ex. af den ypperlige sagkyndige

Lærde, Biskop Finn Johnsen: Eyrbyggjasaga sive Thorsnesen-

sium historia, egregia et inter optimas sui generis merito nume-

randa
;
&c. Hist. eccl. Isl. T. IV Praef. p. 7 .

2
) I Fortalen til Hist. eccl. Isl. T. IV, S. 8 . ... ad credendum

inductus sum eam unam ex antiquissimis historiis esse ,
ejusquc

argumentum principale forte in literas primo relatum ab ylria

multiscio (o. s. v.). Jvf. Werlauff /. c, S. 54-

A
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foruden Sagnene om Landnamsmændene og deres umid-

delbare Afkom, har samlet adskillige af de ovrige om
Snorre Gode og hans Samtidige til en særegen pvrsncs-

inga- og Alptjirfiinga - Sag’a
, hvis Grundtræk endnu op-

bevares i den af andre fortsatte, udvidede og tildeels i

Stilen forandrede Eyrbyggja. I vore Uddrag af Sagaens

ferste Afdeling citeres virkelig et gammelt Skrift af Are

Frode, i Modsætning til andres afvigende Traditioner.

Af de Værker, som vi bestemt vide han har forfattet,

og som endnu ere til, kunde kun Landnama menes her-

ved, i hvis ældste Bearbeidelse Thorstein Rods Bdrn vir-

kelig opregnes (see 2 P. 15 Cap. o. fl. St.). Dog synes

Sagaskriverens Udtryk at vise at han endvidere har taget

særdeles Hensyn til en udtrykkelig Benægtelse af Are,

som da har sfaaet i et af hans nu tabte Skrifter, maaskee

især det forstc Udkast til nærværende Saga. Det maa
dog bemærkes herved, at Membranfragmentet A og Pa-

pirs - Haandskriftet D udtrykke her en fuldkommen mod-
sat Mening, i det de sige at Are virkelig har anfort Udur

eller Unnur, Thorolfs Hustru, blandt Thorstein Rods

Bdrn. Er dette det rigtige, kan Landnama ingenlunde

menes ved Ares i Eyrbyggja tilsigtede Skrift 1
. I Njalas

115de Capitel anfores og, saaledes som vi forstaae Stedet,

en Beretning af Are om Ørnulf Fiskrekes Fader, Thor-

olf Mostrarskægs Farfader, at han nemlig hed Thor-

gils Reydarsida, som ikke findes i Landnama, og ei heller

‘) Skulde de polemisk lydende Udtryk me& engu rnoti apr.a

»ngen Maade” være tilfdiede al en Afskriver af Sagaen (til den

Resenske Text) som en lormeentlig Forbedring eller Rettelse af

»*n ældre Codex ? l)a maatte Texten til Membranerne A og C,

Afskriften D og maaskee den dermed ellers mest overensstem-

mende YVol fen bii Uelske .Codex
,
hvoraf det beromhandledc Blad.

forlængst er tabt, antages at tilhore en saadan.
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nu i den omarbejdede Eyrbyggja, men har dog, efter al

Sandsynlighed, forst staaet i den gamle* Overhoved havde

ingen bedre Lejlighed til at fore de i Sagaen beskrevne

Begivenheder i Pennen, end netop Are Frode, der ned-

stammede fra eller var nær beslægtet med Sagaens Ho-

vedpersoner, omgikkes daglig med de Personer, der havde

den mueligst ndiagtige Kundskab om Egnens og Forfæ-

drenes Begivenheder
, som Thorkel Gellerson og flere,

men fremfor alle Thorride eller Th uride, (pårrfSr, Pur-

iSr)j Snorredatter. Hende roser han selv fortrinlig i

sine Scliedæ, som en Kone, der baade var meget kyndig i

Fortidens Historie og tillige sandfærdig i sine Fortællin-

ger, bceSi var margspok oc oljugfroS

,

samt endog med

Held sogte at bestemme den Tid, paa hvilken Island forst

blev beboet. Hvor meget mere maa hun da ikke have be-

kymret sig om sin egen Slægts og Fædreneegns Historie,

men ingen havde heller en bedre Ledighed end hun til

at erholde Kundskab derom, da hun (vel at mærke) var

en Datter af Snorre Gode, Eyrbyggjas fornemste Hoved-

person, og gift med Gunlog, Son af en anden blandt

samme Sagas vigtigste Helte, Steindor paa Eyre eller

Øre 1
. Det er mærkeligt nok at denne udmærkede Mand

længe var Snorre Godes heftigste Fjende, da dog deres

nærmeste Afkom
, str.ax efter Snorr.es Ddd

,
skulde for-

enes, og denne Forening blive et Middel til deres Min-

des fælles Udødelighed i Fædrelandets Aarboger. Gun-

log og hans Hustru Thurid boede uden al Tvivl paa hans

Fædrenegaard
,
som netop ligger nær ved Helgafell; da

Are først opholdt sig og siden boede der, har han kun-

net have al muelig Nytte af Thurides daglige, for ham

saa interessante og lærerige Omgang. Thuride dode, efter

Annalerne, 88 Aar gammel, i Aaret 1112 (eller endog 1113)

*) See herom Are Frodes Schedæ 1ste Cap., Landnama 2 P*

9de Cap. og Eyrbyggja 65 Cap. (tr. Udg. S. 336)«
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da Are Frode havde fyldt sit 45de Aldersaar; omtrent

ved denne Tid maa han da og have fuldfort sit forste

Udkast til Eyrbyggja -Saga j hvis usædvanlig omhyggelige

Tidsbestemmelser for de Heste Begivenheder og synes at

robe hans betydelige Andeel i Værket.

Vistnok er Finn Johnsens Tvivl derom, at dette

Ares Udkast er kommet til os i sin oprindelige Skikkelse 1

,

fuldkommen grundet, thi det har erholdt en (eller liere)

senere Udarbeider eller Fuldforer, som har levet i Be-

gyndelsen eller den forste Halvdeel af det 13de Aårhun-

drede. I Sagabibliotheket (I, 197-98) viser P. E. Muller,

at Eyrbyggja, i sin nærværende Skikkelse, maa være skre-

vet for 1264, da Island underkastedes de norske Konger,

samt henforer dens Affattelsestid til det afos ovenommeldte

Tidspunkt. Dette skeer, meget rigtig, paå Grund af Sa-

gaens Slutningsord, i den trykte Udgaves 65de Cap. S.

338. Denne hele Periode er dog kun aftrykt i Udgaven

efter een eller to Afskrifter af en enkelt
,
nemlig den Re-

senske Codex,— men befindes nu af os at være meget afvi-

gende fra det endnu tilværende, men hidtil ikke afbenyttede

Pergamentsblad af Sagaen (tilhorende de Fragmenter,

som af os ere betegnede med C), som indeholder dens

Slutning, og som i meget stemmer oveneens med den

Wolfenbuttelske Codex og med Papirsbogen 156 Fol. i

den Magnæanske Samling, af os noteret D. Derimod stem-

mer den trykte mere overeens med nogle andre Papirs-

afskrifter, som AM 112, 8, af os mærket F. Disse to

Hovedrecensioner afvige saa meget fra hinanden, at vi,

med Hensyn til Textens Vigtighed for Sagaens Fuldfo-

relses Tidsbestemmelse, troe at burde meddele dem begge

hor, med de til hver især horende Varianter.

’) Dubito autem on ad nos prorsus genuina pervenerit
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1) Den trykte Udgave.

Snorri godi andaSiz i Sælingsdalstungu , einum vet ri

eptir fail Olafs hins 1 helga. Harm var jardåSv at kyrkju

peirri er hann hafdi gera Idtit; en pd kyrkjan var færd,

vora hein hans upptckin , ok færd ofan til pcss stadar scm

nu stcndr hun , ok var par vidstodd Gudny Bodvarsdottir,

modir Sturlusona , {Jjordar ok Sigvats 2
, ok \segir f>ordr

Sturluson svå fra* , atpat væri medalnianns hein ok ekki stor.

pd voru Par ok upptckin hein Barkar hins digra
, fodurhrod-

ur Snorra goda, [ok voru pau mjok stor; pd voru ok upp-

tckin heinpordisar kerlingar, dottur porhjarnar surtz, modur

Snorra goda , ok segir Gudny pau vera litil kvennnuinna hein

ok svd svort scm svidin veri*, ok voru
[pau hein oli gvafin

nidri par scm nu stcndr kyrkjan s
. [Ok Ijkr par sogu pornes-

inga , Eyrhyggja ok Alptfirdinga*

.

*) koniings, t.F, 2
) udelades af F. 3

) sa'gtii Jtørtir Sturluson.,

F. *) udel. F. 3
) 611 pessi bein far nitirsctt ok gratin, F.

°) Endar her nu sogu Eyrbyggja ok ptirnésinga, F.

Efter dette Textens Indhold ere begge Recensioner

enige deri, at Snorre Gode ddde en Vinter efter Kong
Olaf den Helliges Fald, altsaa i Aaret 103 J, hvilket An-

nalerne ogsaa bevidne, paa Sælingsdals- Tunga i Borger-

Fjorden, og blev begravet ved den Kirke han selv havde

ladet opbygge
,
samt at hans Moder Thordises og hans

Farbroder Bork den Tykkes Been ble ve opgravede der i

Nærværelse af Gudny Bodvarsdåtter
,
de beromte Sturle-

sdnners Moder, og at hun havde fortalt (Sagaskriveren)

om Benenes Storrelse og Udseende, samt at de igjen bleve

nedgravede paa det Sted, hvor Kirken nu er. Derimod

afvige de fra hinanden deri at a) / ogsaa paaberaaber

sig Thord Sturlesons, Gudnys Sons, Beretning; b) at /

kun nævner hende som Moder til Thord og Sigvat, men
ikke til Snorre, som derimod tillægges og gives forsté

Plads blandt disse Brodrc af//, (skjdnt W,D udelade de-
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II) Membratfragmentet.

Snorri godi andafiiz i Sælingsdalstungu , einum yetn

cptir fali Olafs konimgs ens helga. Hann var jardadr at

peirri kirkju, er hann sjålfr hajdi gora Idtit, en pd er par

var kirkjugardr grafinn, voru bcin hans upptekin ok færd of-

an til peirrar kirkju sem nii er. Par var pd vidstodd GuSnf

Bddvarsdottirj modir 1 Sturlusona, [Snorra, pordar ok Sig-

vats 2
, hun var pd hustru 3

i Hvammi, ok sagdi hun svd fra,

at [bein Snorra veri ekki meiri en medal manns bcin ekki

mikil*. Par sd hun pd ok upp vera tekin bein Barkar ens

digraj jodurbrodur Snorra goda, ok s .
8 hun Pau vera akafliga

mikil. par voru pd ok upptekin bein Pordisar kerlingar

,

[dottur Porbjarnar surs 1
j modur Snorra goda, ok s .

8 Gudny-

Pau vera litil kvennmanns bein , ok svd svort sem svidin ven.

Voru Pau bein oli pd grafin nidr Par sem nu stendr kirkja.

Nu lykr hér sogu porsnesinga ok [Eyrbyggjaok Alptfirdinga* •

') peirra, till. IV,D. 2

)
udelades af TV,D. 3

)
huspreya, TV

;

lmsfreya, Z> .
4
) veri mefialmanns bein mikil, 7V

t
D. 5

)
kvafi,

IV. 6
) kva«, TV. 7

) udelades af TV,D. ») kva$, TV. 9)Eyr-

hyggja, IV,D.

res samtlige Navne); c) at kun II med IV,

D

bemærker

den Tid, da dette sliete, nemlig: „medens Gudny endnu

var Huusfrue (eller Huusmoder) paa Hvamm ;
d) at / (urig-

tig) kalder Gudny en Datter af Thorbjørn Surt
,
men II

(rigtig) af Thorbjørn Sur m. m 1
.

x

) Det følgende er vel uvæsentligt for vor Undersøgelse; men

for Fuldstændigheds Skyld bemærke vi dog, tillige med Hensyn

til det i de her meddeclte Saga -Uddrag om de øvrige nævnte Per-

soner forekommende, at e) / siger at Opgravningen er skeet i

Anledning af Kirkens Flytning, //derimod: af Kirkegaardens

Opgravning eller Anlæg, f) / og II berette at Snorres Been kun

vare saa store som af en Person at mindre Middel-Statur, hvor-

imod TV
}
D ville, at de svarede til største Middel-Statui'. Alle ere

enige i at Thordises Been vare smaae og saa sorte ,
som om de

havde været i Ilden ,
samt deri at Børk den Tykkes Been vare

overmaade store.
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fc
Dette, nu efter liere Codices saaledes reviderede Sted

oplyser os tilstrækkelig om, at Sagaens nye Bearbeidelse

er sluttet, efterat Gudny Bodvarsdatter, den ældre Sturla

Thordsdns Enke, liayde ophort at være Huusmoder paa

Hvamm, men hun var det i to forskjellige Tidsrum,

hvoraf det fdrste strakte sig til 1186 eller 87, da hun
reiste til Norge; det andet fra 1187 eller 88 til omtrent

1200, da hun fuldkommen fratraadte Gaarden og dens

Bestyrelse. Sagaen synes fulgelig at være bleven sluttet

efter Aaret 1200. Dog er dette vist skeet i hendes le-

vende Live, — men i Aaret 1218 Hyttede hun fra Stad

eller Øre til Beikholt, hvor hun overtog Huusholdningens

Forelso for sin anden Son, Snorre Sturlesdn, ved hans

Afreise til Norge. Da formode vi at Præsten Stvrmer

Frode, Snorres Client, opholdt sig paa eller i Nærheden
af Beikholt, og at han har faaet de anforte Efterretnin-

ger af ham og Thord Sturlesdn i Mellemtiden fra sidst-

meldte Aar til den 6te November 1221
,
da Gudny afgik

ved Doden. Ovenfor (S. 26) have vi sogt at vise, at

Snorre Sturlesdn da, allerede siden 1208, havde været i

Besiddelse af Ares efterladte historiske Værker, hvilke vi,

af Landnama, vide, at Styrmer har givet sig af med at

omarheide og fordge. Det samme troe vi altsaa at netop
da er blevet Tilfældet med Are Frodes fdrste Udkast
til Eyrbyggja.

Vistnok kunde man og falde paa at tænke sig Mue-
ligheden af Ares og Styrmers Landnamsbogs Fortsætters,

Sturla Thordsdns
,

Deeltagelse i hin Revision af nærvæ-
rende Saga paa den ovenommeldte Maade; dog bliver

dette neppe sandsynligt, naar vi overveie, at han er fodt

i Aaret 1214 og var folgelig kun 7 Aar gammel, da hans
Moder ddde; i den Alder har han neppe med yedbSrlig
Eftertanke kunnet opfatte siu Moders Beretninger om hin

Kirkcgaardsscene.
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Af Eyrbyggja have vi hidindtil hun en eneste Udgave,

som udkom i Aaret 1787 paa den udddelige Suhms Bekost-

ning. Texten var bleven bearbeidet af den berdmte Lærde,

Conferentsraad og Geheime-Archivarius Grim Johnsen Thor-

kelin, ligesom han og havde tilfoiet adskillige Varianter og

en latinsk Oversættelse af den prosaiske Text. Selv bekla-

gede han dog i Fortalen, at dette Arbeide var hans forste

Ungdomsforsog paa Forfatterbanen, og dertil kom endvi-

dere den Omstændighed, at han senere ikke fik Stunder til

at give det en større Fuldstændighed og Berigtigelse
,

in-

den Suhm besluttede at udgive det, som vistnok skete i den

for Værket uheldigste Tidspunkt, da Thorkelin, formedelst

sin Reise til Storbritannien, maatte lade det udkomme i sin

Fraværelse og ikke engang kunde besørge Correcturen,

hvorfor Værket vrimler af Trylifeil, som dog ingenlunde

kunne lægges ham til Last. Versenes Text var, paa Island,

bleven kritisk bearbeidet og oversat af den i Nordens gamle

Shaldesprog særdeles bevandrede Provst Gunnar Paulsen.

Udgavens Fortale blev endelig, i Thorhelins Fraværelse,

paa hans Vegne skrevet af den lærde Sprog- og Oldgrand-

sker John Olafsen (fra Svefneyum) — men han synes ikke

ret at have liavt Leilighed til at sætte sig ind i Udviklingen

af det til Udgivelsen foretagne Forberedelsesarbeide, hvil-

ket vistnok ei heller, efter en saa lang Tids Forlob, var no-

gen let Opgave, især naar Rede skulde gjores for en anden

°g da fraværende Mands literære Beskjeftigelser.

Da vi erfarede, hvor nødvendigt det blev for os at ind-

lemme betydelige Stykker afEyrbyggja i nærværende Værk,

maatte vi undersøge den eneste tilværende Udgaves Be-

skaffenhed
,
og erfarede da snart

,
at Texten

,
ved en ny

Udgivelse, trængte til en nøiagtig Revision og Berigtigelse*

Vi søgte da, forst og fremmest, ved Fortalens Hjelp, at

komme til Kundskab derom, hvilken Codex der egentlig

>ar bleven lagt til Grund for den trykte Udgave. Derom
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kunde vi ingen bestemt Underretning finde. Dog medde-

les Læserne deri folgende interessante Efterretninger om
de gamle Membraner

, som havdes af Værket forst i det

18de Aarhundrede, men som siden tildeels ere tabte.

Arne Magnussen, Professor ved Kjobenhavns Univer-

sitet og tillige kongelig Arckiv-Secretair, havde, som be-

kjendt, længe beskjeftiget sig med at tilveiebringe (især

fra sit Fodeland Island) en stor Mængde Haandskrifter

og Diplomer
, vedkommende Nordens gamle Literatur,

hvorved han havde erhvervet vigtige Pergaments-Codices

af Sagaerne om Islands mærkværdige Oldtids -Hovdinger,

Kjæmper og Skalde samt andre Beboere, uden at kunne

overkomme nogen saadan af den vigtige Eyrbyggja, af

hvilken han kun kunde tilveiebringe nogle forslidte og

usammenhængende Blade af den Art (dctrita fragmenta

et clissolutæ schedulce). Endelig var han saa heldig at

finde, i det Resenske Bibliothek, en fuldstændig ypperlig

Membran af denne Saga, for længst kommen fra Island.

Han lod den da strax afskrive ved den bekjendte Afskri-

ver Asgeir Johnsen 1

,
men jævnforte selv det nye Haand-

skrift med Originalen, som kort efter (172S) fortæredes

i Kjobenhavns store Ildebrand. Skjont en stor Deel af

Arne Magnussens eget Bibliothek havde den samme sør-

gelige Skjæbne, blev dog hin vigtige Afskrift lykkeligviis

ubeskadiget tilbage, og Thorkelin har da kunnet lægge

den til Grund for sin Udgave, men det meldes ikke i

Fortalen, med hvilket Nummer den betegnes i den Mag-
næanske Samling. Dog anmærkes: at en anden ufuldfort

Afskrift al den samme Codex, med samme Haand findes

deri under Nr. 450, blandt Qvartbindene. En anden god

og gammel Pergaments-Codex af Eyrbyggja var forlængst

kommen til det berdmte Bibliothek i Wolffenbiittel, men

O Han var ellers Historiographen Thormod Tprfæus’s Haand-
skriver.
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den mangler de forste 26 Capitler. Af den havde Arne

Magnussen ogsaa vidst at skaffe sig en god Afskrift, hvilhen

Thorhelin tildeels har benyttet ved sin Udgave, hvor den

dog af Varianterne sees at betegnes paa forshjellige Maa-

der, deels som IVolf deels som Guclpherh. og deels maa-

skee blot ved Bogstavet W,— men det Nr. 410, som til-

lægges den i Fortalen, findes den hverken at have i det

Magnæanske Catalog eller i selve Samlingen. Afskriftens

rette Nummer have vi dog opdaget og komme til at om-

handle den nærmere i det fdlgende. Af de ovrige Ar-

næmagnæanske Afskrifter af Eyrbyggja har Thorhelin til-

deels gjort sig bekjendt med folgende (paa Papir) Nr. 123,

124, 125, 130, 131 i Folio, samt 441, 443, 444, 446, 447

og 449 i Qvart, hvilke han overhoved henforer til 2

Classer, nemlig som nedstammende 1) fra den (ved Præ-

sten Jorund Ketilson skjont skrevne) Nr. 442, og 2) (saa-

vidt han kunde shjonne) af Pergamentsfragmentet Nr. 445.

I det vi, for at erhverve ndiere Oplysninger om gamle

Haandskrifter af Eyrbyggja, selv have noie gjennemgaaet

den Magnæanske Samling, have vi sammesteds fundet (ved

Nr. 309, i 4) et i selve Catalogerne forhen uantegnet,

særdeles vigtigt Membranfragment afEyrbyggja, bestaaende

af 5 tætskrevne Blade i to Columner; mere end det halve

forste Blad horer dog til Slutningen af Laxdæla. Det

har været Thorhelin aldeles ubehjendt. Ei heller har

han benyttet de i Fortalen som Nr. 445 ommeldte (og

endnu derved under Lit. h bevarede) 7 Pergamentsblade,

undtagen forsaavidt at han, eller den som i hans Fravæ-

relse har f’orestaaet Udgaven, ved en kobberstukken Vig-

net, har meddeelt et Facsimile af dem som Prove af

Skrifttrækkene. Det Nr. 445, som tit forekommer i Va-

rianterne, er en Papirs-Codex fra nyere Tider. Endvidere

fandt vi tre gamle mærkelige Papirs-Codicés, Nr. 126 og
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Nr. 158 i Folio, samt 112 i Octav
,
som ikke synes at

liave været Thorkelin bekjendte eller undersogte af ham.

Den trykte Eyrbyggjas Fortale, gjor aldeles ingen Rede

for de Afskrifter, hvoraf Gunnar Paulsen har betjent sig

ved Versenes Bearbeidelse. Af de neden for Texten hen-

satte Varianter have vi, ved moisommeligt Eftersyn ud-

fundet, at disse gaae, efter Alphabetet
,
fra A til Q incl.,

hvortil S, T og V lægges
, thi det forommeldte JV horer

neppe egentlig hertil. R synes da at være lagt til Grund
for Versenes Hovedafskrift

,
som er bleven jevnfort med

20 andre (foruden en saakaldet Membran og visse af de

mimererede Papirsafskrifter paa enkelte Steder). Vi

kunde saaledes ingen videre Veiledning erholde af denne

Undersdgelso.

Derimod have vi udfundet ved de Arnæmagnæanske

Haandskrifters Eftersyn
,

at Nr. 448 med 449, som begge,

i nyere Paategninger, siges at være Afskrifter af den tabte

Resenske Pergament-Codex, ere bievne lagte til Grund ved

den trykte Udgave
, og at det paafolgende Nr. 450 (a) er

cn (ogsaa af Torfæuss Haandskriver Asgeir Johnsen skre-

vet 1

) Afskrift af den Wolffenbuttelske Codex, at sige saa

vidt den da havdes, nemlig fra det 27de Capitel af, hvor-

imod den manglende Begyndelse er skrevet efter et andet

godt Exemplar.

Ved denne nye Udgave af Eyrbyggjas for os vigtigste

Dele, have vi saaledes fundet det nodvendigt forst og frem-

mest at collationere saavel de Haandskrifter
,
som vi see

at være bievne benyttede i den trykte Udgavp som andre fle-

re
j
de ere da disse og saaledes af os betegnede:

A) 5 tætskrevne Pergamentsblade i Qvart, fundne, som

ovenanfort, ved Nr. 309 uden at have været kjendte af Ud-

‘) I Nr. 449 sees Arne Magnussen dog at have indfort de i Sa-

gaen forekommende Vers, samt desuden nogle Blade af Texten,

med egen Iiaand.
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giveren eller Lenyttede af ham. Derimod have vi seet en

god Afskrift af disse Fragmenter, skreven af afgangne Gud-

mund Magnæus
,
een af det Arnæmagnæanske Legats lær^

deste Stipendiarer
,
som i en kort foreløbig Bemærkning

characteriserer Originalen som et ypperligt Exemplar, naar

det jevnfores med Papirsafskrifterne (egregium sane cxem-

plar, si cum ckartaceis compareturj, Disse Blade indeholde

følgende Brudstykker af Sagaen: a) Sagaens vigtige Begyn-

delse, lige til Beretningen om Helgafells og Thingvalles

Opbyggelse in. m., sluttende med Ordene: scin pingit hafSi

Dcrit. See den trykte Udgave S. 26. Dette Afsnit er saa-

ledes af os fornemmelig lagt til Grund for dets nærværende

nye Udgave, b) Den hele vidtløftige Afdeling af Sagaen,

som gaaer fra anden Linie af det andet (anforte) Vers af

Kvadet Illugadråpa til Thorer Vidteggs voxne Sønners før-

ste Ommeldelse (altsaa fra den tryktes S. 52 til S. 144).

Heraf have vi dog, efter Værkets Plan, kun kunnet benytte

følgende Steder : a) Korte Underretninger, angaaende nogle

i de her indførte Fortællinger forekommende vigtige Per-

soner (Tr. S. 52-54). (3) Efterretningerne om Erik Rodes

Ophold og Stridigheder i Thorsnæs Thingsogn paa Island,'

samt hans Opdagelse og første Beboelse af Gronland —
som her ere udskrevne/ af Membranen (Tr. S. 108-109).

7, d) Tvende Brudstykker angaaende Bjorn Asbrandson,

kaldet Bveiftvikinga-kappi, der tilbragae sine senere Leveaar

i Amerika som de Indfødtes Hovding (Tr. S. 100, 142-144).

— Om disse Membran - Brudstvkkers hoie Værd i det hele

ere vi enige med Gudmund Magnæus, skjont Afskriveren

(som af Bogstavernes Form at domme, synes at have levet

sidst i det 14de eller forst i det 15de Aarhundrede
,

eller

maaskee rettere hans nærmeste Forgænger), stundum ro-

ber Mangel paa kritisk Skarpsindighed, historisk Kundskab
eller diplomatisk Ndiagtighed.
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B) De to forste Pergamentsblade 445, b, i Qvart.

Det forste indeholder, efter Slutningen af Floamanna-Saga,

Begyndelsen til Eyrhyggja

;

og gaaer til Thorgrim Godes

forste Ommeldelse
, samt slutter med Ordene

:
Pau åttu

prju horn. (See den trykte Udg. S. 1-16). Af Begyndel-

sen til andet Blad er Skriften ligesom udvisket og gan-

ske ulæselig, men vedkommer overhoved ikke vore Ud-

drag; det ender med Slutningen af Thorarens Vise i

den trykte Udg. S. 86.

C) De 4 dvrige Blade af 445Æ, som ere skrevne med
ganske forskjellige Hænder, og vi formode saaledes at de

have hort til en anden Codex eller andre Codices end

Brudstykkerne B. Det forste gaaer fra Begyndelsen af

Træfningen paa Vigrafjord, med Ordene: ok fer8 mikla

,

(Tr. S.236) til Fortællingen om Thorgunna (Ordene: til

vistav med per enn, Tr. S. 256). Dog findes Sagaens 48de

Cap. at være udeladt, men har maaskee, ligesom det i

flere Exemplarer sees at være Tilfældet, der været ind-
•

ryhket paa et andet Sted. Det 2det Blad fortsætter det

næstforegaaende og gaaer til Ordene er menn koma i sæti

var (Tr. S. 274, som dog her udtrykker sig noget ander-

ledes). Det 5te Blad horer til Fortællingen om Alf og

Ospak; det begynder med: hét hann å (Tr. S. 294) og

slutter med: vildi eigi at fleiri mena ynni (Tr. S. 310). Det

6te Blad begynder med Thorodd Thorbråndsons Ddd:

harm heima i rumi sinu (Tr. S. 326)— og naaer til Sagaens

Slutning : Ljkr hér sogu pursnesinga , Eyrhyggja ok Alpt -

firdinga (Tr. S. 338). Derefter folger et særskilt Tillæg

om Snorre Godes 19 ægte Born; et Slags chronologiskc

Bestemmelser af de vigtigste Tildragelser i hans Liv m.m.

hvoraf det meste dog er uddraget af Sagaen selv. De
sidstommeldte Membran - Brudstykker (BjC) synes, efter

Hænder og Skrivemaade at domme, at være fra det 15de

Aarhundrede.
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D) En Papirs-Codex i Folio, Nr. 158, som indehol-

der hele Eyrbyggja-Saga, foruden adskillige andre Island

vedkommende Sagaer. Den havde, efter en egenhændig

Notice af Arne Magnussen, tilhort Laugmand Sigurd Bjorn-

sen, og end for en Præst Thorstein Bjdrnsen, til Utskaale

Kald fra 1638 til 1675. Den kan saaledes
,

ogsaa af

Skrift og Bogstavering at slutte, være skrevet henved 1650,

eller endog tidligere. Den har fdlgende Overskrift: Hér

hejst porsnesinga-Saga j sem o8ru nafni hallast Eyrbyggja.

Den er vel inddeelt i Capitler, men disse synes ikke for-

hen, skjont det nu tildeels er Tilfældet, at have yæret

betegnede med Tal. lovrigt befindes den at stemme vel

overeens med Membranen A, hvis tabte Rest den da no-

genledes erstatter, samt ligeledes, i mange Henseender,

med den Wolffenbiittelske Codex. Af den have vi an-

fort mange mærkelig afvigende Læsemaader.

E) En Papirs-Afskrift i Folio, Nr. 126, (bag efter en

anden af Laxdæla med samme Haand)
,
— efter Arne

Magnussens egenhændige Notice ældre end 1643. Den er

temmelig correct, naar nogle feilskrevne Stedsnavne und-

tages, og er ikke inddeelt i mimererede Capitler. lovrigt

stemmer den mest overeens med den trykte Recenske Text.

F) End en Papirs-Codex, Nr. 125, i Folio, indehol-

dende Afskrifter af Laxdæla og Eyrbyggja, — efter Arne
Magnussens Vidnesbyrd ældre end 1683. Egennavne ere

i den paa mange Steder urigtig skrevne, men den synes

at være skrevet efter et ældre Exemplar, maaskee en

Membran, som har været vanskelig at læse. Den stem-
mer især overeens med A og D

,

skjont de dog underti-
den afvige fra hinanden. Den har ikke heller, fra Be-
gyndelsen af, havt nogen med Tal betegnet Capitel-Inddeling.

G) Er Nr. 112 i 8vo— skreven, efter Arne Magnus-
sens vedfoiede Optegnelse, af Præsten Benedict Petersen

paa Hest i Borgarfjordcn, til Hvannore Kald, fra 1667 til
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1714, i lians Opvæxt, — formodentlig altsaa benved 1650.

Den stemmer mest overeens med den tabte Resenske Co-

dex, efter hvis Afskrifter den trykte Udgave fornemmelig

har rettet sig. Dog indeholder den adskillige fra den af-

vigende og her an forte mærkværdige Læsemaader

H) Nr. 441 i 4, erhvervet ved Arne Magnussen fra Præ-

sten Olaf Gislesen til Hof i Vopncfjorden i Mule Syssel,

paa Islands Østerland
,
og har neppe da været meget gam-

mel; den har'cursiv Skrift og maadelig Retskrivning.

I) Nr. 442 i 4. Erhvervet 1705 fra Præsten Thorvard

Magnussen til Rddesand; gothisk Skrift og god Retskriv-

ning. Den nedstammer rimeligviis fra den rige og lærde

Magnus Johnsens Haandskriftsamling paa Rodesand.

K) Nr. 443, 4. Om dets Oprindelse mangle vi Un-

derretning, men Sidetallet 114, hvormed det begynder, vi-

ser at det forhen har været indbundet i et andet Bind med

eet eller flere foregaaende Skrifter. Det synes at være

temmelig gammelt, med en af cursiv og gothisk sammensat

Haand; Retskrivningen er temmelig god.

L) Nr. 444 i 4. Har tilhort Provst Thord Johnsen paa

Stadestad (fra 1702, den beromte Biskop John Vidalins

Broder). Gothisk arehaiserende Skrift.

M) Nr. 445 i 4. Skrevet, sandsynligviis efter en Mem-

bran, med gothisk Skrift og god Retskrivning afPræsten

Helge Grimsen til Husafell ,
som kom til dette Embede

1653. I den trykte Udgave er denne mærkelige Codex

vel meget benyttet, der betegnet snart ved det ovenmeldte

Nr., snart blot ved 45 ,
men vi have dog i den fundet

et temmelig betydeligt Efterslæt.

N) Nr. 446 i 4, en gammel Afskrift med gothiske

Bogstaver, sandsynlig skrevet efter en Pergaments - Origi-

nal. Den har tilhort Biskop Thorlak Skulesen paa Holum

1641. Om hans Virksomhed i at tilveiebringe Membraner

og lade dem afskrive, see her ovenfor S. 86 o. f.



UDDRAG AF EYRBYGGJA. 513

O) Nr. 447 i 4 er skrevet, med Cursiv, efter Foran-

staltning af Thord Johnsen, Præst til Hitardal i Myre-

Syssel (fra 1634). Han selv har tilfoiet mange Varianter

ovenover Linierne efter andre Exemplarer.

P) Nr. 123 i Fol., skreven af Arnor Ejolfsen paa

Flokestade, med gothisk Skrift, sandsynlig for 1680.

Q) Nr. 124 i Fol., skrevet med Cursiv af Jon Olaf-

sen, Præst til Fellsmula i Rangarvalle-Sysscl (fra 1683).
m

Arne Magnussen er især bleven opmærksom paa dens

mange Afvigelser fra de sædvanlige
,

da han fandt den

at stemme overeens med et ham tilhorende Membranfrag-

ment, men den synes næsten allevegne at være ligelydende

med P. Dennes Retskrivning er maadelig, ganske lem-

pet efter den paa Afskriverens Tid i Island moderne Skri-

vemaade.

S) Nr. 129 i Fol., skrevet af en Henrik Magnussen

paa Sorbai, Saurbæj med gothisk Skrift; udtrykker sig

paa mange Steder kortere end de fleste andre.

T) Nr. 130 i Fol. Skreven af Helge Olafsen paa

Skrida 1675, med Cursiv.

U) Nr. 131 i Fol., kjobt af Arne Magnussen paa en

Auction blandt andre Boger, som havde tilhort hans

navnkundige Modstander, den eengang rige og mægtige

Odd Sigurdsen. Han characteriserer den som en slet

Afskrift (Grey - ExemplarJ

j

og det kan den kaldes, forsaa-

vidt som den er ucorrect skrevet; ikke desmindre viser

den sig at nedstamme fra en mærkelig Original, og sy-

nes ikke at være skrevet sildigere end 1650.

Alle de ovenmeldte af os jevnforte Haandskrifter

vrimle af Abbreviaturer, hvilke vi dog, som vi haabe,

ci have misforstaaet eller forvandsket ved at afskrive de-

res mærkværdigste Varianter med fulde Bogstaver.

Desuden have vi paa ny collationeret de tre vigtig-

Gr(inlands historiske Mindesmærker. lBiud. (33)
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ste Haandsltrifter, som oprindelig, efter det ovenanførte,

bleve lagte til Grund for den trykte Text, med den

samme Udgave. Af disse have vi benævnet de to gamle

Afskrifter af den Resenske Codex, forsaavidt vi selv ved

denne Revision have optaget nye Varianter af dem, Ru

(448) og Rp (449) ,
som synderlig nok endog afvige fra

hinanden i enkelte ei uvigtige Ord, uagtet de begge ere

skrevne af den vistnok særdeles flittige Mand, som, efter

Schdnings Udtryk
kl
forstod den Kunst at skrive ndie og

accnrat 1 ." Den Wolfenbiittelskc (450å) betegne vi paa

samme Maade, med JV.

*) See bains Fortale til Heimsk ringla I, XXIV. Desværre har

»len ellers af Nordens Historie og Literatur særdeles fortjente

Seboning havt alt for store Tanker om Asgeir Johnscns Afskrif-

ters store Fuldkommenhed, idet een af dem, og dog forst i en

ny Afskrift ved Odd Johnsen, at ham or lagt til Grund for Ileims-

k ri nglas store Udgave, jevnforl med en anden Afskrift af forst-

rneldte, begge efter tabte Membraner; ved Collationcringen bar

ban dog afbenyttet den Frisiske Pergaments - Codex , hvori Olaf

den Helliges Saga— eller Udgavens bele anden Deel — mangler,

men derimod ikke en anden fra Norge hidkommen ypperlig

Skindbog i den Magnæanskc Haandskriftsamling, Nr. 41 • Folio,

som indeholder Si^prre Sturlesons nævnte Værk fra Kong Olal

den Helliges Fald til dets Slutning, med Magnus Erlingsons Saga,

ved Udgavens tredie Deel. I denne Codex findes og Sverres og

hans Efterfølgeres Sagaer til henimod Slutningen af Hakon Ila-

konsons Saga. Dens Sverres Saga er hér at betragte som en ud-

trykkelig Fortsættelse af Heimskringla
,
dog mere kortfattet end

de fleste hekjendte Exemplarer af den, og maa enten være den

ældste Bearbejdelse af Sverres Levnet, eller kritisk gjcnnemscet

og forkortet fra Styrmers vidtløftigere Recension afSnorreStur-
leson, paa hans sædvanlige af Biskop P. E. Muller ellers ypperlig

oplysle Maade. De lærde Udgivere af Heimsk ringlas Fortsæt-

telse B. Thorlacius og WerlaufF have benyttet denne Codex til

Værkets 4de og 5te Deel, samt ommeldt den i Fortalen IV,

xxiv* xxxiv
; den vil og blive beskrevet af os i Forerindringen til

det Kongelige Nordiske Oblskrift-Selskabs nye Udgave af Sverres
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At vi saalcdes have seet og i Stand til at meddele

en fuldstændigere og mere berigtiget Text af Eyrbyggja-

Sagas vigtigste Stykker
,
som udgjdre vel dens Halvdeel,

maae vi især tilregne den heldige Omstændighed, at vi

have kunnet give os Tid til at eftersøge de Kilder, som

Thorkelin
,

da selve Udgivelsen foretoges, aldeles mang-

lede. Det kan saalcdes ikke have faldet os ind
,
ved at

fremstille Udgavens tilfældige Mangler, (hvilke han selv,

i Samtaler med mig, Finn Magnusen, tit beklagede), at

ville nedsætte denne Lærdes Fortjenester af Værket.

Overhoved har neppe nogen Nulevende været bedre i

Stand til rigtig at skatte hans store og mangfoldige Kund-

skaber, i sin Tid værdig paaskjdnnede af hartad utallige

brittiske Statsmænd og Videnskabsmænd, end netop den

nysnævnte af os, som tillige griber denne Leilighed til

at yde sin afdøde Velynders Minde den skyldige Hæder,

ved uden al Forbeholdenhed at erklære: at have i ham,

ved daglig Omgang og Embedsforhold, lært at kjende

en sjelden ædeltænkende Olding, som efter at have lidt

de stdrste Uheld og Tab, saavel af Helbred som paa For-

mue, foruden andre Prøvelser og Sorger, viste en Sinds-

styrke
,

som vistnok var særdeles beundringsværdig. —
Vist er det ellers overhoved at denne lians Bearbeidelse

Saga eller gdc Deel af Fornmanna-Sogur

,

ved hvis Forberedelse
V1 nu have lært den riciiere at kjende. Det er allsaa denne Co-
dex (ikke som vi for have gjættet, AM 227, 4)j som indeholder

den Svcrres Saga, paa hvilken Snorre Sturlefson sandsynligvis

har lagt den sidste Iiaand.— Saalcdes berigtige vi da her vor her-

om ovenfor S. 57-58 fremsatte Yttring, og lægge det tik at. vi

nu (med I
3

. E. Muller) holde os for fuldkommen overbeviste om
Styrmer Frodes Forfatterskab til den senere Deel af den vidtløf-
tige Sverres Saga.— Paa selv samme Maade har man og, selv i den
nyeste Tid, stolct alt for meget paa Asgeir Johnsens Afskrifters

Ufeilbarhed ved Udgaverne af Landnama; see ovenfor S. 49-51*

I
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og Udgave af Eyrbyggja har tjent til sandt Gavn for den

oldnordiske Literatur. Det vilde blive for vidtløftigt at

opregne her alle de (især skandinaviske og tydske) Lærde

som have benyttet den til vigtige Undersøgelser
;

vi tillade

os kun at gjore vore Læsere opmærksomme paa de mange

Oplysninger, som vor udmærkede Lovkyndige, Conferents-

raad og Professor Schlegel, har hentet fra denne
,
ogsaa

efter hans Mening fortrinlige Saga
,

til hans Undersøgelser

over Islands ældste Lov - og Retsbog, kaldet Graagaascn,

Grågås

,

udgivet af Commissionen for det Arnæmagnæanske

Legat (med Sysselmand Thord Sveinbjornsons latinske Over-

sættelse og Ordbog) i tvende Bind, stor Qvart, Kbhvn. 1829.

Selv uden for vort Norden og det tilgrændsende Tydsk-

land har Eyrbyggja erhvervet sig lærde og smagfulde Ven-

ner, der have søgt at meddele det dannede Publicum ad-

skilligt af dens vigtigste Indhold, som og derfor desmindre

burde være vort eget nordiske ubekjcndt. Vi ville kun

nævne et Par hertilhorende Skrifter af udmærkede Forfat-

tere. Den ene af dem er maaskee den, hvis Skrifter nu

mest læses i den civiliserede Verden, Britten Sir Walter

Scott. Denne i sin Tid som Romanskriver saakaldte ustore

Ubekjendte
,,

var dog alt den Gang beromt som aandrig

Digter og tillige som en lærd Historiker og Oldgrandsker.

Selv de islandske Oldskrifter undgik ikke hans grandskendc

Opmærksomhed, og vandt i det hele hans Bifald, men vor

Eyrbyggja blev dog den af de ham bekjendte Sagaer, som

han (i Aaret 1813) fandt at være den mest interessante

og lærerige og tillige at kunne tillægges stor Troværdig-

hed 1
. Han foretog sig derfor selv at affatte et engelsk

*) Of the varions records of Icelandic history and literature,

there is none more interesting tlian the Eyrbyggja- Saga. The

namc of the author is unlfnown, hut the sirnplicity of his annals

seeins a sufficient warrant for their fidelity. (Walter Scott i IL

lustrations on Northern Antiquities S 477).
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Uddrag (Abstracts

)

af Eyrbyggja -Saga , hvilke han, efter

Underskriften, sluttede paa Abbotsfordi detsidstmeldte Aars

Oclober. Det er indrykket i et Værk kaldet Illustrations

on Northern Antiquities

,

udgivet i Edinburgli 18 J 4, stor 4,

af de fortjente Lærde Henry Weber og Robert Jamieson,

af hvilke den sidstnævnte
,

vor hoitagtede Ven ,
har viist

sig som en heldig Digter og grundlærd Oversætter af Old-

tidens danske, islandske, tydske og lettiske Sange 1
. Nogle

af Walter Scotts Bemærkninger ved dette hans Arbeide,

ville vi finde Leilighed til at ommelde eller indlemme i

vore egne Anmærkninger paa de dertil svarende Steder.

En nordamerikansk Statsmand og Lovkyndig, Henry

fVhcatonj de forenede Staters nærværende Chargé d affai-

res ved det danske Hof, har ogsaa fortrinligviis benyttet

vor Eyrbyggja, ved sit Udkast af en for Fremmede hoist

lærerig Skildring af Islands Colonisalion, samt ældste Stats-

forfatning og Religions-Indretninger i hans nylig udkomne

lærde Skrift : History of the Northmen or the Danes and

Normansj from the carliest times, to the conquest ofTVilham

ufNormandy, London 1831, stor 8, S. 32 o. f. (jvf. S. 96).

Netop disse Uddrag have og tildraget sig stor Opmærksom-

hed af Bogens brittiske Anmeldere
,

f. Ex. en i Monthly

Review for September s. A. (III, 1 o. f.), som anseer de deri

meddeel te Efterretninger som hdist vigtige for Nord- og

Middel-Europas Stats- og Cultur-Historie i det hele
,
med

Hensyn til dets ældste Bestyrelses - Indretninger ,
Folkefri-

hed, Love, Skikke, Religion, Literatur, Handels og Sofarts

Historie m. m. De bevidne, som han udtrykker sig, at det

gamle Nordens Aand var ædel, selvstændig og djærv i alle

Henseender; at Islænderne fordum udgjorde eet af de mærk-

værdigste blandt Fortidens frie Folk;— medens Fastlandets

Skandinaver ved Erobringer stiftede nye Riger i det sydlige

’) Saavel i det nysomineldte Værk som i de af ham udgivne

Popular Ballads and Songs, 2 VolL Edinburgli 1806 >
stor 8.
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Europa, opdagede og coloniséredé de Gronland og selv

en Deel af Amerika; at deres Sagaer vise os allertydeligst

vort Europas sande Tilstand og Statsindretninger forend

Romerrettens og den pavelige Chrislendoms sydlige Ind-

flydelse ganske forandrede dem, samt forstyrrede Folke-

nes Nationalitet og frie Institutioner 1
.

En mere almindelig Skildring af Islands forste Op-
dagelse, Beboelse, Stats- og Religions-Forfatning indehol-

des især i Landnama og de ældste Love, af hvilken vi

dog her ikke kunne give andre Uddrag end dem, som
hver enkelt meddeelt gammel Beretnings Indledning eller

Anmærkninger give Ledighed til at anbringe. Run maae
vi bemærke, at det ikke kan have været Erik den Rodes

Hensigt at ind fore det vidtloftige
,

i fire Provindser

(Fjerdinger) og mange forshjelligartede Jurisdictioner i

hans Tid, inddeelte Islands hele daværende Statsforfat-

ning i sin nye Colonie, hvor han uden Tvivl har sdgt at

coneenIrere den hdieste Magt eller Myndighed i sin egen

Person, ved dog tillige at tilstede den Folkefrihed i Thing-

og Rotssager, som stedse havde fundet Sled paa Island,

all efter de Indretninger og Vedtægter, som der vare

bievne indforte af saadanne Landnamsmænd eller Colo-

niebesiddere og selvstændige Bestyrere som ThorolfMostrar-

shegg i sin Tid var, og som hans Eftermænd vilde have

blevet, hvis ikke de af ham i Begyndelsen afhængige og

beskyttede Nabo-Hdvdingers Efterkommere, ved idelig O])-

sætsighed mod Thorsnæs-Goderne, forst havde indskrænket

') Denne Anmeldelse begynder saalcdes i Originalen: tfAl a
periml when all l lie goweriuncnts uf Continental Europe seern de-
slined to undergo very considerablc alterations .... il becornes

a subject ol more than ordinary intercst lo inquire into the ori-

giu of the great communities wbich constitute the nations
,

cxi~

sting in that favoured regions of llie globe, to trace their ancient
laws and cusloius, their hbtory by land and sea (&c.) .... The
spirit of the North \yas noble, original and hold in all thin^s/’
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og tilsidst knækket deres Overvælde. Erik Rode har vist-

nok, ligesom Thorolf, indsat sig selv, som det nybebyggede

Gronlands naturlige Overmand, til dets Gode, det vil sige:

baade til Folkets ypperste Præst og dets hdieste verdslige

Øvrighedsperson, som Overdommer eller Bestyrer af Stats-

og Retsforfatningen. Dette var i de ældste Tider Islands

Goders dobbelte Bestilling, i det enhver af dem forte et

i visse Maader patriarkalk Herredomme over den Egn af

Landet, som han havde forst optaget til Beboelse, samt

ellers besat med sig undergivne Nybyggere, som maatte

erhjende ham for en saadan Landstræknings Besidder eller

Grunderer, og tillige som deres Lehns- eller Overherre i

politisk Henseende. Ved Ulfljots Lovgivning, hvilken disse

didindtil uafhængige Stamhdvdinger frivillig antoge, indgik

de et fælles Statsforbund og underkastede sig selv en hdiere

fælles Retsforvaltning og Domstole, som indrettedes paa

det saakaldte Althing (eller almindelige Landsthing) ved El-

ven Øxaraa og Gaarden Thingvalle i det nuværende Arnæs-

Syssel. Der samledes valgte Deputerede fra det hele Land,

inddeelt forst i 12, senere i 13 store Thinglaug, ping, hvoraf

hvert igjen bestod af 3 saakaldte Godord eller Godedom-

mer, hvilke man dog senere tillod at deles og tiltage i Tal-

let. En Overdommer kaldet Laugmand, IdgmaSr

,

var Lo-

venes sande Bevarer, nomopliylaxj da han deels maatte ud-

kaste dem eller bringe dem i den rette Form, deels kunne

dem uden ad, samt i alle Tilfælde udvikle og forklare de-

res Bydende for de eedsvorne Nævninger, som udgjorde

den oldnordiske Jury Nellér Dommer - Committee
,
hvoraf

forskjellige anordnedes ved Altliingets Rettergangsvæsen.

Det vilde, som sagt, blive for vidtloftigt at udvikle alt

dette nærmere her; vi maae da henvise de af Vore Læsere,

som nærmere interessere sig derfor, til Arnesens og Erich-

sens „Islandske Rettergang
1

samt Sehlegels ovenommeldte

Indledning til Graagaasen, men dem, som ville anstille vi-
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dere heraf flydende Sammenligninger med den gamle dan-
slie og norske Retsforfatning i det hele til Kofod An-
chers og Rosenvinges Skrifter i dette Fag 1

. Det nu an-

forte er vel tilstrækkeligt til at vise, at Erik Rode ei kunde
tænke paa strax at indforo sin Tids Islandske Statsforfat-

ning i Gronland, men at han derimod kun kunde bestræbe
sig for at forene Gode- og Laugmands -Embederne i sin

egen Person
,

samt at indrette sin Colonies Regjering,
Rets- og Religionsforfatning paa samme Maade, somThor-
olf Mostrarskegg havde fulgt ved sine forste Institutioner

for det ham undergivne Thorsnæs-Thinglaug. Denne Ju-

risdictions Hovedthing og de endnu derom vidnende Old-
tidslevninger, maae vi da udbede vore ærede Læseres Til-

ladelse til at tage i en noiere Betragtning.

Thorsnæs Thing blev forst som et aldeles selvstæn-

digt og uafhængigt, senere som Fjerdingsthing og tilsidst

som Herredsthing, hyppig bescigt gjennem adskillige Aar-

hundreder. Yi have gjort os megen Umage for at kom-
me til Kundskab om de Oldtidslevninger, som endnu fin-

des paa dette mærkværdige Sted. Da det, ifolge af det

ovenanførte, ikke er usandsynligt at lignende Levninger
af Oldtidens Thingsteder kunne opdages i Gronland, hvis

ældste Institutioner nedstammede fra den her omhandlede
Egn paa Island, og hvis Opdager og fdrste Plovding,

sidst for sin Afreise, horte til dette Thorsnæs Thing og
maatte der forsvare sine Sager, — såa er det vel upaa-

tvivleligt, at han i sit nye Hjem har stiftet et lignende,

under sin egen Overbestyrelse. Vi ville derfor her med-

*) Ilcitil kommer og nu et med Flid og Lærdom affattet Skrift

ved 1 horleif Gudmundson Repp (fra Island), ansat ved Advo-
caternes Bibliothek i Edinburg: A historical Treatise on Trial
by Jury, wager of law, and other coordinatc forcnsic inslitutions,

fornierly in use in Scandinavia and Iceland.J Edinburgh and
London, 1832, stor 8*
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dele Læserne det, som vi selv have hunnet samle om
ovenmeldte Oldtidslevninger paa Thorsnæs. Evrbyggjas

og Landnamas Forfattere bevidne, at den ældste Steen-

hreds, som omgav Domringen (en Benævnelse, som de

gamle Skandinaver havde tilfælles med Franker, Angel-

saxer, Skotter o. 11.), var til i deres Tid, tilligemed Offer-

klippen, hvilken man allerede den Gang endnu troede at

være synlig farvet af Offerblodet. Levninger af disse æld-

gamle Mindesmærker ere endog til i vore Dage. Eggert

Olafsen og Bjarne Povelsen synes at have beseet Stedet

i Aaret 1754, men beskrive det ikke i deres Reise gjen-

nem Island (I, 364-65), blot med Undtagelse af den Be-

mærkning, at Thinget har staaet i Nærheden af Gaarden

Thingvalle, pingvellir d. e. Thingets Mark eller Sletter,

hvor man endnu viser Offerstenen, „hvilken er allang og

noget skarp ovenpaa." Den ene af os (Finn Magnusen)

besaae Stedet i Sommeren 1812, da Kjobmand Hr. John

Kolbeinsen fra Ilandelsstedet Stikhesholm, der ligger paa

den Halvo, som forhen kaldtes Thorsnæs, havde den God-

hed at. forevise mig dets Mærkværdigheder, om hvilke

jeg dog da intet optegnede. Jeg erindrer saaledes kun

fra dette Besug: at jeg saae nogle nedsjunkne Levninger

af Steensætninger
,

samt Offerklippen selv, som virkelig

oventil havde en rodagtig Farve, der dog forekom mig

at være af en aldeles naturlig Aarsag, uden Offerblodets

Indvirkning, Herom kan jeg nu henvise til forskjellige

s'enere Beretninger, som anfores i det fdlgende, i chro-

nologisk Orden* Dr. Henderson besdgte Stedet 1815, og

har nedskrevet sine Iagttagelser derover i hans Icclanil II,

71 o. f. I Nærheden af Gaarden Thingvalle fandt han

Rudera af de gamle Thingboder, de Thingsogendes Vaa-

ninger medens de opholdt sig der paa Stedet, i umaade-

ligt Antal (immcnse nunibcr). Noget derfra fandtes Dom-

kredsen, hvilken han, ligesom jeg, Finn Magnusen, i et
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omtrentlig samtidigt Skrift havde gjort, sammenligner med

Brumos gruelige Kreds og andre slige, besjungne af Os-

sian. I dens Midte fandt han ogsaa Offerstenen. „Kred-

séns Stene ere store
,
men for det meste ganske ned-

sjunkne i den nu sumpige Grund. De ligge temmelig

nær ved hinanden. Offerstenen, blåtsteinn , er af aflang

Form, med en skarp Spidse, og saaledes skikket til sin

frygtelige Bestemmelse." Henderson bemærker, meget

rigtig, herved, at mange slige Thing- og Offerkredse end-

nu ere, eller til de nyere Tider have været til i Skandi-

navien og flere nordeuropæiske Lande, især Skotland,

hvor de muelig mest tilhore Picterne (sandsynligvis forst

udvandrede fra Skandinavien) eller vel endog, for en

Deel, de hedenske Nordmænd eller Danske. 1 en officiel

Indberetning til Commissionen for Oldsagers Opbevaring

tilmeldte Stedets daværende Præst, Gisle Olafsen, det

folgende, under 7de August 1817: „Til Domkredsen

paa Thingvalle seer man nu kun faa Spor, saa at man

ingen Dimensioner kan angive af den, eftersom Egnen er
(

sumpig og Steensætningerne nedsjunkne, saa at de kun

tildeels sees som et Slags Tuer. Den store Klippe i dens

Nærhed, som kaldes blåtsteinn eller Offerstenen, er oven-

paa ganske rod, og endskjont Klippen selv bestaaer af et
(

Slags hin Sandsteen, mågrjti , er dog den rode Materie

saa haard og petrifleeret, som om den bestod af Flinlc-

steen." Den 10de September samme Aar fremsendte Hr.

Districtschirurg Hjaltalin, ellers bekjendt som agtet For-

latter til forskjellige Skrifter i den islandske Literatur,

der da dog opholdt sig paa Næs ved Reikevig som con-

stitueret Landphysicus
, en anden Beretning om mærk-

værdige Oldsager i det derfra langt bortliggende Helgafells

Sogn, dog kun, — som han udtrykker sig, — efter Hu-

kommelsen. Han ommelder der, iblandt andet, det oven-

ommeldte store Antal af saakaldle Boder paa Thorsnæs,
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hvori Thingets Besdgere opholdt sig, „især liggende ved

Soen paa to eller tre smaae Næs. Noget vesten for disse

ligger en uligekantet Steen, der siges at have tjent til

Offringerne, som nu, da Jordbunden er bleven meget

moradsig, tildeels er sjunken, deels væltet om paa Stedet.

Bundt ombring denne Steen lindes, i en Vidde af 20 Favne,

Spor til en Steenkreds eller rundt Gjcrde, som dog for

det meste ex nedsjunhen i Jorden. Dens Diameter er

formeentlig omtrent 40 Favne, men Peripherien henved

126 Favne.” Den tredie Indberetning om de samme Gjen-

stande erholdt Gommissionen fra Kjobmand og Literatus

Boge Benedictsen (dog overhoved tillige angaaende alle

Oldsager i Stadarbakke Thingsogn), dateret 2 Jan. ISIS.

Deri opregnes forst alle de afdeelte Grunde, som nu ligge

paa den fordum saa hellige Halvo Thorsnæs. Foruden

Præstegaarden (forhen Klosteret) Helgafell og Handels-

stedet Stikkesholm ligge der nu 7 hele Bondergaarde

(hvoriblandt Hofstade og Thingvallc) samt 6 Huusmands-

pladse. Ellers er den omgivet af en Mængde saa vel be-

boede som ubeboede Øer. Herpaa fdiger en udforlig Be-

skrivelse over det ældgamle Thingsted. „Det Sted, hvor-

til Thinget blev forflyttet, efter den i Eyrbyggja om-

meldte Vanhelligelse, er oster paa Næsset ved Gaarden

Thingvalle, pingvellir

,

som har sit Navn deraf. Mod

Norden af en liden Vig, som gaaer fra Øst til Vest, staacr

en lidi afsondret Bakke, kaldet plngvallahorg. Den er

allevegne meget steil, undtagen paa den vestlige Kant.

Paa Overlladens dstlige og hoieste Punkt seer man end-

nu Steensætninger, dybt nedsjunkne i Jorden, tilsammen

udgjorcnde en oval Skikkelse
, i Retningen fra Sydvest til

Nordost. Den dstligste halvrunde Afdeling adskilles fra

det .fivrige ved en Steenvæg af 8 Alens Længde
,
længst

i 4 Alens Afstand fra den ovale Muur, hvis egentlige

Ombdining udgjor 12 Alen. Derfra gaaer Væggen, 8
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Alen lang, lige frem paa Sydost Kanten; mod Sydvest

derimod udgjdr den ovale eller halvrunde Boining 11

Alen. Mod Vesten er der et Slags Udhul; eller forhen

hegnet Indgang af vel 1 Alens Brede; et temmelig hdit

Stykke Steenmuur, af en Alens Længde, staaer derved.

Væggen fra Doren mod Nordvest er 7 Alen lang. Østen

for Ruinerne staaer en Varde eller Stdtte, oiensynlig op-

fort af de fra dem borttagne Stene. Man balder Stedet

den gamle Domring. Muelig har man i senere Tider brugt

den til et Slags Faaresti, og da gjort Forandringer der-

ved. I Sydost fra Thingvalle Gaard, men sonden for

den ommeldte Vig, staaer, paa sumpig Grund, en Klippe,

som nu kaldes blotsteinn , noget allang, fra Øst til Vest.

Fra Syd/til Nord er dens halve Omkreds til Jordens Over-

flade 34- Alen, lodret gaaer dens storste Hdide derfra til

l£ Alen. Den ene Ende af Stenen var, saavidt jeg kunde

erfare, nedsjunken -f Alen i Jorden. Overhoved er Stenen

noget rundladen for oven, men har et skarpt eller spidst

Hjornc paa den nordostlige Kant, bedækket med safran-

farvet Mos. Under det sees en stor, rod Plet; naar man

skjær i den med en Kniv
,
er Stenen rodbruun, men ligner

længere ned de her sædvanlige Arter af Kampesteen. Jeg

kunde ikke see nogen visse Kjendetegn paa nogen Steen-

kreds her omkring; dog kan det være at den er ganske

nedsjunken i den sumpagtige Jordbund, som ellers er fuld

af smaae Tuer. Kort fra denne Steen og den nu ode

liggende Huusmandsplads, Thingvalle -Tange
,

seer man

en Mængde Tomter efter de saakaldte Boder, nogle af

stor, andre af ringe Omfang. Nede ved Soen er en liden

Hdi, omgiven af et Gjerde. Paa Thingvalle Gaards Hjem-

memarl; seer man og endeel Tomter eller Rudera af store

Boder. Sonden for Thingvalles Landingsplads staae to

lidie Klipper
,
kaldede Galgestenene. Man siger

,
at en

Bjelke i forrige Tider er bleven lagt over dem som et
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Tværtræ, til Brug ved Tyves Henrettelse paa en saådan

Maade." Commissionen for Oldsagers Opbevaring anmo-

dede denne Indberetnings Forfatter, om mueligt, at til-

veiebringe en ndiagtig Aftegning af det mærkværdige

Thingsted, hvilket den ansaae for gjorligt, da den nu af-

gangne Pastor Sæmund Magnussen Ilolm var Stedets

Sognepræst, men havde i sine yngre Aar lagt sig efter

Tegnekunsten ved Kunstakademiet i Kjobenhavn
,
og er-

holdt, i dette Fag, en Hædersmedaille, ligesom han og

tegnede Portraiter, samt adskilligt andet, som haves stuk-

ket i Kobber. Hr. B. Benedictsen opfyldte Commissionens

Ønske, men Hr. Holm, som stedse havde været meget

sær, var da bleven gammel og affældig, ligesom han og

synes at have manglet Tegnematerialier, thi forst efter et

Aars Forlob leverede han 7 saakaldte Tegninger over

Thingvalle- Borgen og dens Ruiner, som kun ere grove

Ridsninger med Pen og Blæk; det værste er dog, at de

vigtigste af dem, efter Hr. Benedictsens Opgivelse, slet

ikke ere troe, hvorfor han selv, som ikke har lært at

tegne, har forsdgt paa at give en rigtigere Afridsning af

den saakaldte gamle Domkreds. Alle disse Tegninger har

han, efter selv at have godtgjort Hr. Holm hans Umage,

under 8de Febr. 1820 tilsendt Commissionen for Oldsa-

gers Opbevaring, som dog, af ovenanførte Aarsag ikke

har udgivet dem. Af hans hosfolgende Bemærkninger

meddele vi: at den liele Steensætning paa Bakken har

været dannet af en sammenhængende Miiur eller Gjerde,

nedentil bestaaende af store Kampestene som til Grund-

vold, men oventil af mindre Stene og sandsynligvis til-

lige af tætte Jordklumper. Muren har været 3 Fod bred.

Steensætningen har været næsten oval
;

den nordostlige

Ende, omtrent i Deel af det heles Længde, har en sær-

egen Indgang mod Sydost og er afdeelt ved en Tver-

muur fra Hovedkredsen, som har havt en Ddr eller et Led



526 UDDRAG AF EYRBYGGJA.
I

mod Nordvest, lige ved eller udenfor den nysommeldte

korte Tvermuur. Af Hr. Holms Tegning Nr. 7, som skal

forestille Offerstenen, anforo vi den her af ham paaskrevne

Bemærkning, at Klippen nu af Almuen kaldes manndvåps-

hdla
,
Manddrabs - Klippen, og dette Navn er vel for de

fleste blandt den forstaaeligere end Llotstcinn
,
som nu i

islandsk daglig Tale vilde betyde Bandestenen, da Ordet

blot saaledes kun bruges om Banden (forhen om Offer

eller Ofifringer), ligesom Gjerningsordet blåtå nu betyder

at bande. Aftegneren har ogsaa lagt Mærke til rddguult

Mos paa det Sted, hvor Forbryderens Bygrad er bleven

brækket tversover. Han angiver ellers Stenens Længde
omtrentlig til 7 Alen (Iloiden er ovenfor angivet). Tra-

dition og Rygte have paa Island udbredt det Sagn
,

at

selve Stenens (af Pastor Olafsen og Kjobmand Benedict-

sen udfdrligst beskrevne) rode Farve paa dens overste

spidse Kant hidrorer fra de Offredes Blod, men denne

Mening er vel ikke rigtigere end den, som man ellers

tit har sogt at udbrede om Blod af Martyrer (som end-

nu gjdr Mirakler) eller af berømte myrdede Personer (som

vises for Penge). Ellers er det dog mærkværdigt, at Arn-

kiel beskriver, i hans Cimbrische Heiden Religion T, 236,

en lignende Klippe, i en stor Steenkreds, ved Wedel i

Stormarn, paa hvis Sider Trapper vare udhugne ,
kaldet

Risernes eller Jætternes Offersteen (der Riesen Opferstein),

hvortil og den Omstændighed svarede, at dens o verste

Flade saae saaledes ud, som om den var anstrøget eller

bestænkt med Blod og Hjerne. Muelig ere slige Klip-

per, for saadanne Naturspils Skyld, i det man har anta-

get det for et Varselsvink af Guddommen, netop fra Be-

gyndelsen af bievne valgte og anvendte til Offerstene.

Vi vide om de hedenske Galler og Britter, at de

mest pleiede at offre onde Trælle og Forbrydere, som

bleve domte til en saadan Død. Det samme bevidner
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Nordens gamle Historie om Svenske og Nordmænd ,
lige-

som og Islands Sagaers (tildeels lier indforte) Beretninger

vise det samme. Ligesom Tacitus beretter om de gamle

Tydske, at ingen af Samfundet, i Fredstider, kunde bindes

eller slaaes, vel ogs^a henrettes
,
uden efter Præstens paa

Guddommens Vegne givne Befaling, saa har den samme

Rets-Grundsætning uden Tvivl gjeldt i det hedenske Nor-

den. Vi see af Sagaernes Beretninger, a* i Hedenold vare

Thingstederne tillige Offersteder, samt kaldtes ellers i hele

Norden Ve eller Helligdomme, ligesom Gudstjeneste og

Rettergang her vare meget ndie forenede og forvaltedes af

Personer, der paa een Gang vare Fyrster og Ypperstepræ-
•

ster eller Hovdinge og Offerpræster. Selv de sorgelige

Handlinger, som vi kalde Forbryderes Henrettelser, betrag-

tedes af vore hedenske Stamfædre som religiose
,
nemlig

som Offringer til Guderne; vi nævne og undertiden deres

ulykkelige Gjenstande Retfærdighedens eller Statens Offre,

men selve Handlingen er nu kun religios
,

for saavidt en

Præst ledsager Synderen, for at forberede ham til Doden

og overgive hans Aand til den Hdiestes Forbarmelse. At

de nordiske Hedningers Menneskeoffre almindeligst vare af

den hei meldte Beskaffenhed, indsees tydeligst af Gissurs

oglljaltes Tale i Kristni-Sagas llteCapitel, hvorved de for-

beredte Christendommens Indførelse paa Island. De sige

nemlig deri: at „Hedningerne pleiede at offre de vær-

ste Mennesker,” hvorimod de ikke nævne noget om Uskyl-

diges Offringer, som, naar de hemmelig skete, uden Tvivl

ere bievne, ligesom blandt andre hedenske Folk, selv Græ-

ker og Romere i deres mest dannede Forfatning, frem-

bragte af vildledet Fanatisme.

Endelig bemærke vi, at Stedet, hvor Thorsnæs Tliing

holdtes, er af den Aarsag, ligesom den tæt derved liggende

Bondegaard, bleven kaldet pingvellir (i dansk Form Thing-

vallc d. e. Thingets Sletter eller Mark). Det selvsamme Navn
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liar den Præstegaard, hvorved Islands Althing (eller alminde-

lige Thing) holdtes, lige til Aaret 1800. Afdesamme A arsa-

ger finder man og endnu Steder af lignende Navne i Norge,

Sverrig, Skotland, paa den engelske 0 Man o. fl. St. Dog
have disse noget forandret Benævnelsernes Form, i For-

hold til de herskende Dialekter, f. Ex. det Sted paa Nord-

more, som i den ældste os bekjendte Tid kaldtes pingvellir

nævnes i Diplomer fra det 14de qg 15de Aarh. Thingvalle og

i andre fra det 17de (ligesom endnu) Thingvold; samme
Ord er i det Svenske forandret til Tingwall

,

i Skotsk til

Dingwallj Tyngwale (1389) nu Timvaldj paa Shetland Ting-

wall
,
med en Plads, som endnu kaldes Lawtaing d. e. Laug-

thinget, paa Man Tynwald, hvor et herligt Lovbjerg end-

nu sees. Eyrbyggjas Troværdighed bekræftes ellers paa

det fuldstændigste af andre gamle og paalidelige Skrifter,

dog især af Landnama. Vi maae noies med at henvise til

dennes 1ste Parts 9de og 10de Gap., 2 P. S, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 18, 19 og 23de Gap., (jvf. ovenfor S. 62).

Ellers vil adskilligt hertil horende forekomme paa sine Ste-

der i vore folgende Anmærkninger. Vi foranlediges til

her at meddele den i historisk Henseende vigtigste og over-

hoved intercssanteste Halvdeel af den mærkværdige Eyr-

byggja, og det glæder os at den vistnok ikke ringe Umage,

som vi have anvendt paa Ilaandskrifternes kritiske Under-

sogelse og Benyttelse, for saavidt de ikke for vare foretag-

ne, er bleven beldnnet med et rigt Udbytte af nye, oply-

sende og berigtigende Læsemaader, som vi ei kunne und-

lade at meddele vore Læsere. De nytilkomne ville for det

meste kjendes af Bogstaverne A, B, C, Z>, E

,

F, G, 7?

a, samt tildeels W, som efter det ovenanforte betegne

de afos gjennemgaaede Haaiulskrifter, der aldeles ikke vare

bievne brugte ved den trykte Udgave. De Læsemaader

derimod, som alt i den vare samlede, betegnes, som oven-

meldt, (for det meste) red Bogstaverne Tr. eller ved de
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Nummere, som anfores i de sammes prosaiske Text tilfoiedc

Varianter. Af aabenbare Urigtigheder, Udeladelser eller

Mangler yed denne rettes eller erstattes saaledes f. Ex.

Bjorn Ketilsons Reiseroute fra Jemteland (Tr. S. 4) ; Op-

rindelsen til Navnet Thorolf (Thor-Rolf, S. 6) ;
Tbors Af-

bildningsmaade paa Hdisædessoilen (S. 8); Den ældste

Benævnelse af Hofsvaag (Thorsvaag S. 8); Beskrivelsen

over Tbors Tempel og dets Tilbehor (S. 10); Den hel-

lige Rings Vægt (S. 10); Thordises Fædrenenavn (S. 28);

Geirrides Ægtemands og Thorolf Skjævbeens Faders rette

Navn (S. 18); Snorre Godes Aldersaar, da han foretog

sin Udenlandsreise (S. 32). Hans Modtagelse ved Tilba-

gekomsten (S. 34); Borks Udbygsling fra Helgafell til

Fardag og Thordises Skilsmisse-Erklæring i hans Nærvæ-
relse (S. 40) ;

Navnet paa den O, hvor Erik Rode skiltes

fra sine Landsmænd paa hans forste Reise til Gronland

(S. 108); Thorbrand Snorresons Fald i Vinland, paa Ame-
rikas ostlige Kyst (S. 252); Gudleifs Seilads til Amerika

og hans Tildragelser der (S. 328-334, hvor ikke en Vari-

ant var bleven anfort i den ældre Udgave
,
men nu hen-

ved 110); Steindors Forvexling med Styr (S. 224); Thorleif

Kimbes sædvanlige Mod (S. 238); Hertil komme andre

mærkværdige, men mere tvivlsomme Beretninger, f. Ex.

den om Goden Thorgrim Kjallaksons Giftermaal (Tr. S. 24)

m. fl. Derimod staae de endnu tilværende Pergaments-

brudstykker paa enkelte Steder tilbage for den trykte Ud-

gave (eller den tabte Resenske og den mutilerede Wolf-

fenbiittelske Membran) saavel i Stilemaade som historiske

Opgivelser
,
— men da have vi bemærket Sligt i Varian-

terne, samt ellers optaget de vigtigste Læsemaader i selve

Texten.

Forsaavidt Membran ikke haves, er og den trykte Ud-

gave, som nedstammer fra den tabte Resenske Pei’gaments-
Gronlands historiske Mindesmærker, l Bind. (34)
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Codex, i Hovedsagen af os lagt til Grund for den nærvæ-

rende. De Udeladelser af Texten samt de ovrige Skriv-

elier Trykfeil, hvorpaa vi saaledes, ved Veiledning af an-

dre benyttede Haandskrifter
,
vare bievne opmærksomme,

liave vi rettet i vor nye Text, efter at have jævnfort den

A. BERETNING OM OPRINDELSEN
TIL BEBOERNE AF THORSNÆS , EYRE OG ALPTE-

FJORDEN.

Hér hefst Eyrbyggjasaga\

Retill flatnefr* liét hersir einn agælr
3

r Noregi,

[liann var
4
son Bjarnar hunu, Grimssonar liersis

ur Sogni
5

. Ketill var kvongafir maSr; hann alti

Ingvoldi
6

,
dottur Ketils veSrs, hersis af Raurnariki.

Bjorn ok Helgi hétu syiiir peirra, en dætr peirra

voru pær: AuSr hin djupauSga ok porunn hyrna

ok
7

Jdrunn mannvitsbrekka. Bjorn Ketilsson var

fdstraSr austr a Jamtalandi meS jarli peim er

Kjållakr
8

liét, [vitr maftr ok agætr. Jarlinn atti

son er Bjorn hel
9

, en Gjaflog
10

liet dottir hans.

petta var i pann ti'ma er Haraldr [hinn hårfagri
11

[gekk til nkis
1

2

i Noregi. Fyri peim ofri8 i RySu

margir gofgir menu [cSSul sin
13 ur

14
Noregi, sum-

ir auslryfir
15

Kjolu, en sumir [vestr urn haf; peir

voru sumir er'
6
héldu sik [a vetrum 17

i SuSreyjum

cSa \ Orkneyjum, [en um sumrum herjuSu peir

i Noregi 18
,
ok gcrSu mikinn skafta i riki Haraids

*) saaledes JJ ; Iler hefst pdrsnesingasaga ,
sem ofiru nafni

ballast Eyrbyggja , Dj Her hefr Eyrbyggju, ok er gofi saga, A.
2
) udel. II.

3

)
cr kallafir var flatnefr, till . II. 4

) till. Tr.
5
)

DK, Nti/l. Ilallbjarnarsonar hdlf trolis af Ilrafnistu (jpf. Amn

•
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omhyggelig med de Magnæanske Codices Nr. 448 og 49 i

4 (7?«, /?), som de Afskrifter af den Resenske der laae til

Grund for den ældre Udgave, hvis Capiteltal ellers her ere

tilfoiede.

Her begynder Eyrbyggja-Saga.

Ketil Flatncf lied en ypperlig Herser i Norge, en

Son af Bjorn Buna
,
Son af Grim

,
Herser fra Sogn.

Ketil var gift med Ingvelde, Datter af Ketil Vedur,

Herser af Rommerige
;
Bjorn og Helge hed deres

Sonnér, men deres Dottre vare disse : Aude den ho-

vedrige, Thorunn Hyrna og Jormm Mannvitsbrek-

ka 1
. Bjorn Ketilson blev opfostret oster paai Jern-

teland, hos en Jarl, som hed Kjallak, en viis og yp-

perlig Mand. Jarlen havde en Son, ved Navn Bjorn

og en Datter som hed Gjafloge. Paa den samme

Tid kom Kong Harald Haarfager til Regjeringen i

Norge. For den Ufred flygtede mange fornemme

Mænd fra deres Odel i Norge, men andre vesterpaa,

over Havet. Nogle af dem opholdt sig om Vinteren

paa SyderOerne eller Orkenoerne; men om Somme-
ren anfaldt de Norge fjendtlig, og gjorde stor Skade

i Kong Haraids Rige. Bonderne beklagede sig for

1) og V

:

Ketils Hængsonar, Hallb. o. s. v.
6
) Ynghvilde, Tr

f
L ;

Yngviidij.B; Inghildi, O .
7
) till. Tr. R

) Kjarlak, D,K,N. 9
)

udelader B. 10
)

Giaflaug, Tr. 1J
) udelades af Tr. *~) var

fyri riki, U. l3)udel, Tr 14
) af, Tr. ,5

) um, B. ,6
)
saal-

Tr,M

;

a sumrum, A. 17
) till. Tr,E\, um velrum, 5; um

vetrinn, D. saal, B,Tr ; ok her jufhi J>a$an i Noreg, -P.

(:u*)



532 UDDRAG AF EYRBYGGJA.

konungs. Bændr kærftu [vift konung 1

,
ok baftu

hann frelsa sik [af Jessum ofrifti*, Ja gerfti Har-

aldr konungr Jat råft, at liann let bua her vestr

um haf, ok sagfti
3

,
at Ketill skyldi vera hofftingi

yfir Jessum lier, en Ketill taldist undan. Kon-

ungr kvaft liann Jo fara skyldu. Ok er
4

Ketill

sa at konungr vildi Jessu rafta, réftst liann til

fer8ar
5

,
ok haffti meft ser konu sina ok born [sin

oli
6

, Jau sem Jar voru. En er liann kom vestr

um hafit, atti hann nokkurar orrostur, ok haffti

jåfnan sigr. Hann lagfti undir sik Suftreyjar, ok

gerftist hofftingi yfir. Sættist liann Ja
7

vift hina

stærstu liofftingja, [Ja er voru
8

fyri vestan hafit,

ok batt vift Ja teingftir
0

,
en sendi austr aptr

lierinn. Ok er Jeir komu å fund Haraids kon-

ungs, sogftu Jeir honum at Ketill var orftinn hofft-

ingi [fyri vestan hafit ok 10
i Suftreyjum, en ekki

[kvoftust Jeir vita, at Jat mundi fram draga riki Har-

aids konungs fyri vestan hafit eftr i Suftreyjum
11

.

Ok er konungr spurfti
12

Jetta, tok hann undir sik

eignir Jaer allar er Ketill atti [iNoregi 13
. Ketill

gipti Aufti, dottur sina [éleifi hinum hvitå
14

,
[er

Ja var mestr herkonungr fyri vestan haf. Hann

var son
15

Ingjalds Helgasonar, en moftir Ingjalds

var pora, dottir Sigurftar orms-i*auga [Ragnars

J

)
J>etta fyri komingi, Tr, B. 2

)
undan jessum anaukm ok

ufrifii, D. 3)kva* a, D. *) ‘till.Tr. 5
) feirrar, till. B . <-) udel.

B. 7
) nu, B. 8

)
udel. B

j
i'landinu, D. °) trygfcir, trygt el-

ler fast Venskabsforbund, F,G. 10
) udelade Tr og B. n

)

sbgflust v. at bann drægi Haraldi kdngi riki fyri vestan haf,
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Kongen, og bade liam frelse dem fra denne Ufred.

Da greb Kong Harald til det Middel at udruste Krigs-

folk til et Ledingstog over Havet til de vestlige

Lande 2
,
og sa^de at Ketil skulde være Anfører for

den Hær, men han undskyldte sig derfor. Kongen

sagde at han dog skulde tage afsted. Da Ketil saae

at Kongen vilde raade herfor, besluttede han sig til

atreiseogtog sin Kone med, tilligemed alle dem al

hans Born, som vare der tilstede 3
. Men da han kom

vesterpaa, over Havet, holdt han nogle Træfninger

og havde stedse Seier. Han underkastede sig Sy-

deroerne og blev Hovding derover. Han forligte

sig da med de mægtigste Hovdinger, som den Tid her-

skede over de vestlige Lande paa hin Side af Havet,

og besvogrede sig med dem
,
men sendte Hæren

osterpaa tilbage. Da de tilbagekomne talte med

Kong Harald, fortalte de ham at Ketil var bleven

Hovding over de vestlige Lande paa hin Side Havet,

og især Syderoerne, men de sagde tillige, at de ikke

troede at det vilde udbredeKong Haraids Herredom-

me vesten for Havet eller paa Syderoerne. Da Kon-

gen horte dette, bemægtigede han sig alle de Eien-

domme, som Ketil havde efterladt sig i Norge. Ketil

giftede sin Datter Aude 4 med Oleifden Hvide, som da

var den storste Hærkonge vesten for Havet. Han
var en Son af Ingjald Helgeson 5

,
men Ingjalds Mo-

der var Thora, en Datter afSigurd, kaldetOrm iOie>

Tr. 1

2

) heyrfci, D .
13

) till. Tr, B\ i Jamptalandi D. o.Jl.

Olafi hvita, Tr,P, o,jl.
y
Oddlcifi, S; Oleifi syni Ingjalds hvitå, D.

1 s

) syni, B
}
som udelader det ovrige .
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sonar loftbrokar*. porunni hyrnu, [dottur snur,

gipti Ketill Helga liinum magra, syni Eyvindar

austmanns ok Rafavrtu
5

,
dottur Kjarvals

4
Irakon-

ungs.

2-3. Bjorn Ketilsson var å Janitalandi, partil

er Kjallakr jarl anda8ist. [Harm gekk at eiga Gjaf-

logu‘, dottur jarls, ok for [eptir fat austan
6

uni

Kjol, fyrst til pråndheims ok [sva su8r
7

i land,

ok tok nndir si k eignir pær allar
8

er faSir lians

liaf8 i ått, en rak a brutt årmennina
9

, på er Haraldr

konungr liaféi yfir sett. Konungr var i Vik austr,

[er hann spur8i petta
10

,
ok for på nor8r til prånd-

lieims hit efra; ok er liann kom i pråndheim,

stefndi hann par VIII fylkna pmg. Å pvi pingi

ger8i hann Bjorn Ketilsson
11

utlaga ur Noregi,

ok ger8 i hann dræpan [ok tiltækan
12

,
livar [sem

hann yr8i
13

fundinn. [Eptir petta sendi hann Hank

håbrok ok a8ra kappa sina at drepa hann, ef

peir fyndi hann 14
. En er konungr kom su8r ura

Sla8
15

,
ur8u varir vi8 fer8 peirra vinir Bjarnar,

[ok ger8u honum njosn
16

;
liljop Bjorn å skutu er

liann åtti me8 skuldaliS sitt ok lausafé sitt, ok for

undan su8rme8 handi, pviatpa var vetrarmegn mik-

*) till . Tr,B, D, 2
) t . Tr, 3

) Rilavrttu, ii; Ravaurlu, D,
Rafurtu, E, P ; Rafatu, S-, Rafattu, U. 4

) saal. D) K\N,lTi

Kjalvars, A, Pi Kjarfals, Tr, B, T; Kjarvaltls, G; Kjarffals, Ei
Kjartans, F$ Myr-Kjertans, S. 5

)
Hann fekk Gjaflaugar, Tr,

B. 6
)

saciledes rigtigst D, II, N, G, E, M, O, P, T, U ', i dets

Sted har B I>af5an ;
A, Tr

t
L

f
Ii have austr

, ost p aa, mod Osten,

suiSr,S. 7
) siftan austr (siden oster paa) hvilket her ogsaa kan

rigtig siges, da Rummerige laae fra Trondhjem haade mod Syd



UDDRAG AF EYRBYGGJA. 535

Son af Ragnar Lodbrog. Ketil giftede sin Datter,

Tliorunn Hyrna, med Helge den Magre, Son af Ey-

vind Ostmand og Rafarta, Datter af Kjarval Irlæn-

dernes Konge.

2-3. Bjorn Ketilson var paa Jemteland, indtil

Kjallak Jarl dode. Han ægtede Gjafloge, Jarlens Dat-

ter, og tog derefter osten fra, over Kjolen 0
,
forst til

Trondhjem, og derpaa til Landets sydlige Egne,

samt bemægtigede sig alle de Eicndommc, som hav-

de hort lians Fader til, men bortjog alle de Forval-

tere, som Kong Harald havde sat derover. Kongen

var osterpaa i Vigen da han spurgte dette, og begav

sig da nordpaa, over Oplandsveiene, til Trond-

hjem. Da han kom der, indkaldte haja 8 Fylkers Ind

-

byggere til et Thing, paa hvilket han landsforviste

Bjorn Ketilson fra Norge, og erklærede ham for fred-

los til Drab eller Fængsel, i hvor han end maatte træf-

fes. Derefter udsendte Kongen Hog Iloibrog og

flere af sine Kæmper, for at slaae Bjorn ihjel, hvis

de kunde træffe ham. Da Kongen kom
,
paa Syd-

reisen
,

Stad forbi, fik Bjorns Venner det at vide,

og underrettede ham lonlig derom. Bjorn gik ha-

stig ombord paa en Skude 7
,
somhaneiede, med

alle sine nærmeste Huusfolk og Underhavende, samt

sitLbsore, og tog Flugten sydpaa, langsmed Landet

(indenskjærs), thi Vinteren var den Gang saastræng,

og Ost, D. 8
)
udel. 2?. 9

) menn, U o, fl.
1 °) udel. B .

1 0
Tr. »-) tili.Tr

;
ok rett tækan, P

,
M, U, D.

1

3

) veri, Tr.

Ulfdie lla, fl, D,L ,
N, T, U. • *) Stafli, Ra, p, Tr .

1

6

)
udel. Ra

, ft,

Tr o.fl.

;

gerdu Jjeir honum orfl ok njosn um ferfl Jjeirra, D.
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it
1

,
sva at liann treystist eigi å liafit al sigla. Hann

for fartil er liann kom i ey få er Mostr heitir, er

liggr fyri [sunnan HorSaland
2

,
ok tok far vift

honum så maSrer Rolfr
3

hét, son [Ornolfs fisk-

reka\ Var Bjorn far [um vetrinn
5

å laun, en kon-

ungsmenn hurfu aptr, fa er feir liofSu skipat

eignir
6 Bjarnar

7
af konungs hendi ok sett

8 menn
yfir. Rolfr

9
var hofftingi mikill [ok hinn mesti

rausnarmaftr
10

. Hann varftveitti [far hol i eyj-

unni er helgaft var por
11

, ok var [hinn mesti ast-

vinhans 12

,
[ok af fvi var hann porolfr kallaftr

13
.

Hann var mikill maftr ok sterkr, friftr synum, ok
haféi skcgg mikit, f vi var liann kallaftr Mostrar-

skegg
14

,
ok var gofgastr maftr i eyjunni. [Umvor-

it fékk porolfr Birni
15

langskip gott, skipat goft-

um drengjum, ok fékk Hallstein son sinn til ferft-

ar
16

meft honum, ok héldu feir siftan vestr um haf

[a vit frænda 17
Bjarnar. En er Haraldr konungr

spurfti fat at porolfr Mostrarskegg haffti [haldit

Bjorn Ketilsson
13

,
utlaga hans, få gerfti [konungr

honum orft
1

9

ok boftafti honum af Iondum; [kvaft

hann fara skyldu utlaga20
,
sem Bjorn vin hans,

')udel. Tr, D
; pa var vetra« mjtik, F. 2

) SunnhorSaland^
foran Sonder-Hordeland, Tr .

3
) saal. Tr, B, E, G, II, O, T, I ]

Ilrdlir, Z), M, N, U, F,K

;

porolfr, A. *) Brynjulfs fylkrekja,

D; Brynjcflfs fiskrcka, F^N,P; Brynjulfs fylkjaka, IC; fylkeaka,

U. 5
)
udel. 13. 6

) eignuin, B. 7
) Bjørns, Tr,B,Ra,p. 8

) saaledes

B, settir (urigtigt) A; setta, Tr. 9
) saaledes Tr ; porolfr, A, B.

1 °) udel. B. 1

J

) par i eyjunni pors hof B, O, L, IC, T, o. jl. 1

2

)

mikill vin ptfrs, Tr,D,E, U. 1

3

)
saaledes B, D,E, F,M, II, O,

K, N, Ra,{?, IV,
T, U. 1

4

) fra [ saaledes Ra,p, Tr

;

pvi var liann

kallaflr por. Mosir., pviat liann var mikill maiBr ok sterkr, ok
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at han ikke saae sig istand til at holde ud paa rum

So. Han kom saaledes til den O sondenfor Hor-

deland, som kaldes Moster 8
,
og modtoges der af

en Mand, ved Navn Rolf, Son af Ornolf Fiskreke.

Bjorn var der hemmelig, Vinteren over, men Kon-

gens Sendehud vendte tilbage, da de paa hans Veg-

ne havde inddraget Bjorns Eiendomme og anta-

get Forvaltere derover. Rolf var en stor Hov-

ding, tillige meget gavmild. Han forvarede et Gude-

huus derpaaOen, som var helliget til Thor, og var

hans hengivneste Dyrker, samt kaldtes derfor Thor-

olf (o: Thor- Rolf). Han var en stor og stærk Mand,

af smukt Udseende, samthavde et stort Skjæg, hvor-*

for han blev kaldet Mostrarskjæg; ellers var han

den ypperste Mand paaOen. Da Foraaretkom, over-

lod Thorolf Bjorn et godt Langskib, 1 bemandet med
raske Folk, og formaae.de sin Son Hallstein til at fol-

ges med ham, hvorpaa de fore til de vestlige Lande,

paa hin Side afHavet, for at besoge Bjorns Frænder. '

Da Kong Harald spurgte at Thorolf Mostrarskjæg

havde huset den afham landsforviste Bjorn Ketilson,

sendte Kongen ham det Budskab, at han burde drage

bort af Landet, fra hvilket han skulde forvises, li-

gesom hans Ven Bjorn, med mindre han vilde be-

hafSi skegg mikit, Skegg hafåi hann mikit, par af tdk hann

viftnef’niok var kali. po. Mo., F\ Mostrarskeggr, 1

5

) saal, Tr ;

Rjornvar umvctrinnmcSpordlfi, e.u. v. f. p. honum, u4» 16 )fylg'6-

ar, Ji. nj
funt]ar frændr, D; a mdts vift, F$ a lund, T.

,8
) saaledes Ra,p, o. Jl*; haldi (t) Birni Ketillssyni, Tr. 1

9

) hann
menn til hans, Tr ; hann honum bofc meS xndnnum, B} U\ 20

)

okljafi hann tara dtlagan, Tr,Rø; utlægan, Ra, (JV) R.
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nema liann [vildi fara a fund hans ok lata liann

einn skapa ok skera feirra å millum 1

. En felta
2

var X vetrum sf5ar, en Ingolfr Arnarson haféi farit

at byggja Island, ok var su fer<5 allfræg orftin,

fviat feir menn, er koma af landinu, sogftu far

[allgoSa landskosti
3

.

4. pordlfr Mostrarskegg
4
[fekk at bidti miklu

4

,

ok gekk til fréttar
6

viS por [vin
7 sum

8

, hvart liann

skyltli sættast vi<5 konung5

,
cfta fara [af landi

burt
10

ok leita ser sva
11

annara forlaga, en frctt-

in visaSi pdrdlfi til Islands. Eptir fat fekk por-

dlfr ser [skip mikit
12

,
ok bjo fat til Islands

13
ferft-

ar; bann haféi mcSserbuferli sittok skuldaliS
14

si tt,

ok margir vinir lians réSust til ferSar me§ honum.

[Hann tdk ofan liofit, en liaféi meft ser fiesta vi8u,

er far liofSu f verit ok sva moldina 15 undan stall-

anum 16

, far er por liafSi [setit a
17

. [Eptir fat

steig liann a skip ok sigkli a liafit ut. Honum
forst greitt, ok fann land

lH

,
ok sigldi fyri [sunnan

vestr 19 um Reykjanes; fa féll af
20

byrinn. Sa

feir at far skar
21

i landit fjorfiu stdra
22

. por-

olfr kastaSi fyri borS oiidugissulum 23

, feim er i

*) komia koniings fund ok léggialltsittmala koniings vald, Tr\
leggi allt landit a hans vald ok sittmal, RI; D

,
till, segir koniingr

at hann vildi pessu ra$a, Kongen sagde , at han vilde afgjor

c

denne Sag, eller : raade for dens Udfald.
2
) pat, Tr. 3

) gd$a

landa kosti., Tr; landkosti, 13, RI, 4
) tilU Tr o.Jl.

5
) efldi hidt

iriikit, U, 6
) Irétta, U, 7

) astvin, Tr, RT, a
) fra [ udel.XJ.

9
) dvin sinn, parsem koniingr væri, D. ,0

) a brutt, A
;
a brott,

B. n
) till. Tr.

l?
) mikit hafskip, Tr,E. >*) till. Tr.

,4
)
skulda lit, Tr. 1

’) saaledes Tr,B,G,M; . Ilann hafti i meti

ser hofit ok|ho£sinoldina, A) ••• ok moldina, D ,
,6

) stallinum, B,
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give sig til Kongen, og lade ham ene afgjore deres

hele Mellemværende. Delte skete 10 Vintre eller

IngolfArnarsons Bortrejse, for forst at behoe Island,

hvilket hans Tog siden var blevet meget beromt, da

Folk, som kom der fra Landet, sagde, at det udmær-

kede sig ved de gode Herligheder som det havde.

4. ThorolfMostrarskjæg foranstaltede et stort

Offer, og gik hen for at adsporge sin Velynder Thor,

om han skulde forliges ined Kongen eller drage bort

af Landet og saaledes friste andre Ivaar, men Spaa-

donnnen henviste Thorolf til Island 9
. Derefter skal-

fede han sig et stort Skib
,
hvilket han udrustede til

en Islandsreise
,
og havde med sig sit Boskab og

Huusfolk. Mange af hans Venner besluttede ogsaa

at rcise bort med ham. Han nedrev G ildehuset, men

medtog det meste af det Tommer, hvoraf det var

blevet opbygt,tilligemed (noget af) denMuldjord,som

havde været under det Alter (eller Forhoining), hvor-

paa Thor havde siddet 10 . Derefter gik han om Bord

og seilede ud paa Havet. HansReise blev heldig, og

han fandt snart Landet. Han styrede sondenfor det,

mod Vesten, forbi Reikenes. Da ophorte den foie-

lige Vind. De Sofarende saae, at Landet gjennem-

skares af store Bugter. Thorolf kastede da over

Bord de Hoisædessoiler
,
som havde staaet i Gude-

/

A". 17)a staftit, staaet paa, U ; a staftit efta setit, staaet eller

siddet paa, IC, ,H
) siftan sigldi pordlfr i haf, ok byrjafti Iion-

um vel, ok fann landit, Tr, 19
) saaledes Tr, Ra,@,B / vestan

um Reykjanes A; (D udel, unij fyri vestan, S, tT,
20

)
udel,

Tr, 73, M, 2 ’) till, 13, D. 2 2
)
at skarust (skarst, Ra) i landit inn

firftir stdrir, Tr,Rp,M. 2 3
) ondvegissiilum, Tr till, sinunj.
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hofinu lxofSu slaftit. par var por skorinn a‘ ann-

ari
2

. Mælti liann pa sva fyri, at hann mundi

5

par[hyggja a landi
4

, sem por leti sulurnar a land

hera. En pegarpor* hof fraborSinu 4

,
sveifhonum 7

til hins vestra [landsins ok

8

fjarSarins, [okpdtti lara

eigi vonumseinna’. Eptir pat kom å hafgola,ok sigld-

u peirpa vestr [til Snjdfellsness ok 10
a fjorSinn. pen-

sa at fjorSrinn var akaflega breiSr ok långr ok [mjok
storfjollott” hvorumtveggja megin. porolfr gaf

nafn firftinum ok kallaSi BreiSafjorS. Hann tok

land fyri sunnan fjorSinn, nær miSjuin, ok lagtSi

skipi
t' 2

a voginn, pann er [hann kallaSi porsvog”
siSan. Eptir petta konnuftu peir landi t. par

funda peir a nesinu pvx framanverSu er var fyri

norman voginn
,

at por var a land kominn nxe5 sul-

urnar. par kolhxSxx peir siSan porsnes. Eptir pat for

porolfr eld i um 1

4

landnam siti, oknam land” utan fra

Stafa
16 ok inn til ar peirrar er liann kallaSi porsa,

ok i>yg8i par skipurum 1
’ sfmim. Hann reisti hæ

mikinn vi8 Iiofsvog [er hann kallafti a Hofsto<5-

um". par let liann ok reisa hof, ok Yar pat ok
allmikit” hus

;
[voru dyr a baSum 20

hliSveggjun-

*) i, paa, M. 2

)
annan enda, a : paa den ene Ende, B, D

;

endana, paa Enderne, U. 3
) skyldi, B, U, *) busta5 nema, U.

5
) kær> ^ ri^iT,D,S, de, j : Udisædessoilerne. skipinu,

B,N. ’) feim {de) Tr,D,T, S-, få bar Ilær, li, o.jl. ») ude-
lades af Tr, B, G, M,H,K og flere, ’) Jidtti Jieirn por hraSfdr-
ull, de syntes, at Thor tog hurtig afsted, B; Jidtti honum por
sljdtt fara, K; Jidtti Jieim pær, N. >°) till. Tr. 1 ) stdrfjdll, N,
S; nijdk stor fjdlldltr, B,P. ,2 )s. Tr; skipum, A (?) ldg«u skip, Af.
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huset. Paa den ene af dem var Thors Billede ud-

skaaret 11
. Tliorolf gjorde da det Lofte, at hanskulde

nedsætte sig paa det Sted, der i Landet, hvor Thor lod

Soilerne drive op afSoen 12
. Strax da Thorkom uden-

bords, vendtes han mod den vestligere Kyst og Bugt,

samt skjod enFart,som neppe kunde ventes hastigere.

Derefter kom en Kuling fra Havet, og de seilede da

vesterpaa til Sneefjeldsnæs og ind ad Bugten til. De
saae snart at den var overmaade bred og lang, samt

havde store Bjerge til begge Sider. Thorolf gav da

Bugten Navn og kaldte den Bredefjord13 . Han lan-

dede sondenfor Bugten, næsten i Kyststrækningens

Midte, samt lagde Skibet for Anker i den Vig som
han kaldte Thorsvaag14 . Derefter undersogte

de Landets Beskaffenhed. Forrest paa det Næs,

som laae nordenfor Vigen, fandt de Thor, som var

kommen der paa Land med Soilerne. Det kaldte

de derefter Thorsnæs. Thorolfdrog, med tændt Ild,

omkring den Egn, som han vilde tage i Besiddelse15
,

og som strakte sig udenfraStavaa til en andenElv,som

han kaldte Thorsaa, samt udviste der Grunde til sine

Skibsfolk. Han opforte en stor Gaard ved Hofsvaag,

hvilken han gav Navn af Hofstade. Der lod han

ogsaa opfore et Gudeliuus, som var en meget stor

Bygning
;
der vare Dorre paa begge Sidevæggene,

13
) feir ktillufcu Iiofsvog, hvilken de kaldte Hofsvaag eller

Tempelvigen
, Tr, JV See Anni . 14.

14
) M till. land sitt e$r.

1S
) udelades af B, ,6

) Stafsa, M. 17
) skipverjum, Tr,M,K.

l8
) ok kallaSi HofstaSi, M. %0

)
mikit, Tr. 20

)
till. D,S, U.
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ura
1 [ok nær68rum endanumk par fyrir innan

sto8u ondugissulurnar, ok voru par i naglar; [feir

hétu reginnaglar
3

. [par var allt
4

fri8arsta8r fyrir

innan
5
. Innar af liofinu

6

var hus i på likmg

scm 7

saunglius [af kirkjum 8

,
ok slo8 par

9
stalli å

mi8ju golfi sem 11
altari ok lå par å liringr

1 " mdt-

laus tvitogeyrmgr
13

,
ok skyldi par [at sverja ei8a

alla
14

,
pann ring skyldi hofgoSi liafa å hendi til

mannfunda allra. Å stallanum skyldi standa

hlautbolli
15 ok pari hlautteinn

16 sem stokkuli

væri
1

7

. [Å pilinu
1

8

umhverfis stallann var skipat go8-

um i afhusinu. Til hofsins skyldu allir menn tolla

gjalda ok vera skyldir goSanum 19
til fer8a

J0
,

sem nu eru pingmenn hofåingjum, en goSi skyldi

*) saaledes 13,D,SyTyU; andre : lilfåvegginum,.//, eller liliflvegg-

nura. 2
) fra [dyr a hlitiveggjunum voru y (i), 13; o. n. b.e. ude-

lades af D. 3
) er feir kbllufiu regn- nagla, hvilke de kaldte

Regn-Nagler, U.
4
) udel, af 13. s

) udel. Tr
;
MyK,NyHyO,U,Q,S

tillægge: far fyrir innan var friSarstaftr ; E till. endvidere mik-

ill.
6
) husinu, Ir. 7

)
nu eru, till, M,I1, Oy

L; 1 s. væri, 13.
H
) i

kirkjum, Tr; mind sem kdr a kirkju, D, V; k. af k., N,S; sem

nu eru saungkdrar i kyrkjum^ G. °) till. Tr. 10
)

stallr, *S’.

‘

*) saal. ogsaa 13, D,Gy E, Fy L, M,ITy
O, Ra } (3, TVy Ky N,Py

Sy T,

U; ok, Tr. 1 -) saal. TryRa; ringr, R(3

;

silfrhnngr, Solvring, A,

13

;

gullhringr, Guldring
,
D og Jlere.

13
) saal. ogsaa Sy

Q,P,K,

TT, N; XX eyringr, (men ovenover X eyringr) N; tvieyringr, som

holdt eller veiede to Ore, Try Ray (3, B,My O, L

;

IX eyringr //;

nieyn’ngr, E, T, (som veiede 9 OrerJ. 1 4
)
ei$a at vinna ok sverja,

E,P. 1S
) saal, A,B o.Jl.; hleytbolli, Trt O, o.Jl,; heitbolli (en

Lofteskaal) I,E,Gy F, o.Jl. 16
)
lcytteinn, Tr; leitteinn, E; lut-

inn, A; hlutr, II; teirn, O. 17
) Tr, F, M, L, T o.f. till. ok

skyldi far stokkva mef5 oi bollanum bloSi fvi er laut (lutur, itf)

var kallat. pat var fesskonar blofi er sæfft voru fau kvik-
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(log nærmere mod den ene Ende. Der indenfor

stodeHoisædessoilerne, hvori Nagler vare anbragte,

som kaldtes Regin- naglcir (Gudenagler eller Gud-

dommens Som16
). Hele Rummet inden for dem

var et Fredsted (eller Fristed, fredhelligt Sted).

Det Inderste af Bygningen udgjorde en egen Afde-

ling, omtrent som Sanghuset (eller Ghoret) i en (chri-

stelig)Kirke17
;
midt paa dens Gulv stod enForhoi-

ning, som et Alter18
,
hvorpaa der laae en Guld-Ring,

uden Sammenfoining, som holdt (veiede eller koste-

de) 20 Orer19
. Ved den skulde alle Eder aflægges,

og den Ring skulde Hof-Goden (Tempelforstande-

ren) bære paa sin Haand ved alle Folkeforsamlin-

ger 0
. Paa Forhoiningcn skulde staae en Bolle,

kaldet Hlautbolli (eller Loit-Bolle), ogjderi en liden

smal Stok, lignende en Vievands-Kvast, kaldet Hlaut-

tcinn (eller Loit-Tein)21 . Ved Panelet omkring Al-

teret, i Gildehusets Inderste, havde man ordnet Gu-
dernes Billeder. Alle (Thinglaugets) Mænd skulde

betale visse Skatter til Gudeliuset22
,
og være plig-

tige til at yde Goden Folgeskab paa hans Reiser, li-

gesom Thinglaugenes Indbyggere nu have slig Pligt

mod deres Høvdinger. Derimod skulde Goden ved-

ligeholde Gildehuset paa sin Bekostning, saaledes at

indi er gofcunum var fdrnat o: Dermed skulde man, fra Offer

-

bollen
, stænke det Blod som kaldtes Laut (udtalt LoitJ. Dette

Blod var af de slagtede Dyr, som offredes til Guderne.
,fl

)
saal. Ay Bi o. fl. ;

å filjura, S. o. f. andre o: ved Panelet el-

ler paa Plankegulvct (omkring AlteretJ, 1 9 ) hofgofla, S; hofgofi-

anum, u ; htiftøngja,' Tr, *°) allra, till. B.
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liofi upp halda ineS sjalfs sms kostnafti, sva at

eigi hrornafti
1

,
ok liafa inni blotvéizlur

2

.

porolfr kallaSi porsnes i milli VigrafjarSar

ok Hofsvogs. I [miSju nesinu
3
stendr fjall

;
a pvi

fjalli (hafSi) liann sva mikinn atrunaS, at [3angat

skyldi engi dpveginn maSr sj;i
4

,
[ok eingu skyldi

torty 11a 1 fjallinu, livarki fé né monnum, nema

sjalft gengi 1 brutt
5

.
[pat fjall

6
kallaéi liann Helg-

afell, ok tru8i at liann mundi pungat [deyjad fjall-

it ok allir frændr hans. par å nesinu, sem por

haffti a land komit

7

,
let liann hafa doma alla ok

setti par liéraSspfng. par var ok sva [mikil

helgi
H

,
at hann vikli meS engu moti lata saurga

vollinn, hvorki
9
lieiptar bloSi, ok eigi skyldi par [a

alfreka
10

ganga, ok var haft til pess sker eitt er

kaliat var Dritsker. porolfr gerSist* rausnarmaSr

mikill 1 hui sinu ok liaféi fjolmennt meS ser.

var
11

par gott matar at afla [af eyjum ok af o8ru

sæfangi
12

.

5. Nueratsegja fraBirni Ketilssyni
13

,
at liann

[helt til Suftreyja
14

,
pa er peir porolfr skildu,

*) renaSi, Tr. 2
) bofcveizlur, Gjæstebude

,
T. 3

) i pvi ncsi, i

paa det Næs, Tr. 1

*)lita # B, Tr ; ganga, gaae, V. ’) udel. D, 6
)

5. 2V;petta, u4yB.
7
) deyja ok allir frændr hans, sem par hef&u 5

land komit, fore did
,
naar han dode og alle hans Frænder

som vare kornne der paa Landet
,
U

j

fara pa er hann dæi, ok

allir a nesinu lians frændr, sem porr haffci å land komit, A
tanganum nesins let o. s. v. o: fare did, naar hann dode

, og

alle hans Frænder som (boede der hvor) Thor var kommen til

Land . Paa Næssets yderste Spidse lod o. s. v., Tr,E ; sem

par hof&u å land komit , H, T\ Dled vor Text stemmer M. a
)
mik-

ill helgistafcr, et saa hoihclligt Sted, Tr . °) i, till Tr. 1 °) all-
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det ikke forfaldt, og foranstalte Offergilder holdte

paa Stedet23 .

Landstrækningen mellem Vigrefjord 24 ogHofs-

vaag kaldte Tliorolf Tliorsnæs. Midt paa detteNæs

staaer et Bjerg; Tliorolf tillagde det en saa stor Hel-

lighed, at intet Menneske maatte kaste et Blik der-

paa uden at have toet sig, og hverken Dyr eller

Mennesker maatte ombringes, som befandt sig der,

med mindre de gik bort derfra al sig selv 25
. Han

kaldte dette Bjerg Helgafell (det hellige Bjerg), og

holdt paa den Tro, at han og alle hans Frænder skul-

de, naar de dode, indgaae i dette Bjerg 20
. Der paa

Næsset, hvor Thor var kommen til Land, lod han

al Rettergang holde, og satte der et (bestandigt) Her-

redstliing 27
. Ogsaa dette Sted blev holdt saa helligt,

at han paa ingen Maade vilde tillade, at Sletten (der-

omkring) maatte besudles, hverken ved Blod, udgy-

det i lidenskabelig Heftighed, eller ved Legemets

Udtømmelse38
,
hvortil et Skjær blev brugt, som der-

for kaldtes Dritskjær29 . Tliorolf forte en stor og

anseelig Huusholdning, og havde mange Mennesker

hos sig; det faldt og i den Tid let at erhverveFode-

midler der, saavel fra Oerne som af anden Fangst

fra Havet.

5. Nu kunne vi fortælle det om Bjorn Ketilson,

at han satte sin Kaas til Sydcroerne ,
efterat han og

rek, Tr,E
}
F

tH; aflrok, O; ålmbreka, 31, eigi vildihann låtapdr

alfreka gj6ra, D,K,N,U

;

eigi skylda Jångat alfrekar g^nga, P.
X1

) pviat svå var, Tr, E ; ]m J>a, M. ,l
) udel. D, S, U o. jl.

13
) syni Ketils flatncfs, Tr. 14

) sigldi vestr nm hat, till. Tr.

Grdnlands historiske Mindesmærker, i Bind. (35)
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sem fyrr var ritat Ok er liann kom vestr, var

andafir faSir hans, en liann fann par Iielga br68-

ur sinn ok systr sinar, ok buSu pau lionum

gofta kosti meS ser. Bjorn var8 pess vis', at pau

liolSu oli saman annan atrunaS en liann, ok potti

lionum pat litilmannligt, er pau hofåu liafnat

fornum sig, [peim er frændr peirra
2

liofSu haft
3

,

ok [nam
4
hann par éinga staftfcstu

5

, var [hann

po
6 um vetrinn meS AuSi systur sinni ok por-

steini syni liennar. En er pau fundu at hann
%

vildi ekki atlyftast

7

vi8 frændr sma, pa kolluSu

pau liann Bjorn hinn austræna, ok potli peim illa,

er liann vildi par ekki staSfestast".

6. Bjorn var 11 vetr i SuSreyjum 9

,
a8r hann

for
10

til Islands; var Hallsteinn porolfsson
11

i for

me8 lionum. peir toku land i BreiSafirfti, ok nam
Bjorn

12
land titan

1

3

fra Stafa, meS råSi porolfs

å milli [HraunsfjarSar ok Borgar

14

,
ok bjo a Borg-

arholti i Bjarnarliofn
16

. Hann var [liinn in esti

rausnarmaftr
16

. Hallsteini potli pat litilmannligt

, )varr. S, -)s, de andre: hans, A, 3
)/ro [ udel, D, S o, Jl,

q
) tdk, D.

5
) e 'g* yn^i ok einga stattfegtu vildi liann far taka, d, e. han fandt

sig ikke fornoiet der og vilde ikke tage der noget fast Ophold

,

Tr,E,M. i) HH* Tr. 7
) saal.D;

athlySast, IC, U; auiyfiast [aufclyftast],

ud,Ns atySast., B,M

;

oftlast (d.e, efilast),E

;

cSlast, II; au$last, T,0,

X. H
) stafinæmast, X. 9

) I Membr . A er forst skrevet Færeyj-

um, Færderne, men senere derover

:

Suftreyjum. 10
) bjo ferft

sina ,
udrustede sig til Helsen, Tr, ll

) till. Tr, 12
) saaledes

ogsaa IC o, JL ; dette her vigtige Navn udelades i Tr, sa 7iit lige-

ledes i dens llovedtext, Ra , ft ;
II har om begge: namu land. 1

3

)

dt, Tr. 1 *) Borgarhrauns ok Hraunsfjarfiar, Q } efter Thor-

kelins Anmærkning er det siden blevet kaldt Berserkjahrauro, og
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Thorolf skiltes ad
,
saaledes som det her foran er

skrevet. Da han kom vesterpaa, var hans Fader der

afgaaet vedDoden, men han trafder sin Broder Helge

og tillige sine Sostre, som tilbode ham gode Kaar

hos sig. Bjorn erfarede at de alle tilsammen havde

en anden Tro end lian30
,
og del forekom ham atvære

uhæderligt, at de havde forkastet den ældgamle Skik,

som deres Frænder havde havt; (derfor) tog hanik-

ke noget fast Ophold der. Dog blev han, Vinteren

over, hos sin Soster Aude og hendes Son Thorstein

;

men da de mærkede at han ikke vilde foie sig ef-

ter sine Frænder, kaldte de ham Bjorn den Øster-

landske, og det gjorde dem ondt at han ikke vilde

bosætte sig der.

6. Bjorn opholdt sig to Vintre paa Syderoernc,

forend han tog derfra til Island. Hallstein Thor-

olfson fulgtes da med ham. De kom til Land i

Bredefjorden, og Bjorn tog, med Thorolfs Samtyk-

ke, den Landstrækning i Besiddelse, som ligger paa

den ydre Side af Stafaaen
,
mellem Hronsfjord og

Borg, samt boede paa Borgarliolt ved Bjornsliavn

(Bjarnarhofn). Han var en rig og tillige meget

gavmild Mand. Hallstein ansaae det for uhæderligt

undertiden i denne Saga blot Hraun d. e. Lavastrækningen ; A
har ok foran HraunsfjartSar

,
ved en oiensynlig Skriverfeil ;

Tr
y

L fra [ a milli ok (Hraunsfjarfiar) som ingen Mening kan give ;

railli Hrafnsfjarfcar ok Borgar, D ; ut frå Stafå ok milli Hrauns-
fjarfiar, E, £ milli Stafår ok HraunsfjarSar , mellem Sta-
faa og Ronsfjorden

y K

;

1 *) Borgarluifn, D, K,Nt
1

6

) hi®

mesta gofugmenni, den ypperligste Mand, 21, Tr} L, M*

(
35 *)
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at figgja land at fo<$ur‘ sinum, ok nam hann

land fyri vestan BreiSafjorS, ok bjo å Hallsteins-

nesi. Nokkrum vetrum sféar kom til Islands AuSr

hin djupauSga, ok var hinn fyrsta vetur meft Birni

broSur sinum. SiSan nam hun oli Dalalond i

BreiftafirSi milli Skraumuhlaupsår
2 ok DogurSar-

år, ok bjo 1 Hvammi 3
. A pessum timum [bygr-

ust oli Dalalond", ok farf ekki at segja fra feirra

manna landnamum 5

,
er ekki koma vi<5 fessa sogu.

7. Ma$r liét Geirroftr
6

,
er larid nam inn fra

porsa til Langadals 7

,
ok bjo a Eyri. Me$ hon-

um kom ut CUfarr kappi, er liann gaf land [um-

hverfis um fell
8

,
[ok Finngeirr, son [porsteins

avndurs
9

;
hann bjo i ÅlptafirSi. Hans son (var)

porfinnr, faSir porbrands i AlptafirSi.

Vestarr hét maftr, son porolfs bloSruskalla.

*) frændum, D. 2
) Skramuhlaupsar, D, U,K; Olduhlaupsar,

S» 3
) den fdigende Periode udelades af II,

4

)
saaledes A,F

i

bygfcist alir Brei$ifjor$r, Tr,B,L,E,M ; b. oli Breitiafjarfcar lbnd,

D,U,K ; bygfcustlond umallan Breifcaljbrft, O. 5
)
vifirskiptuin ok

landnamum, 5; né vi$skiptum, t.M* 6
) Geirofcr,.^; dettesamme Navn

skrives ellers ogsaa saaledes i gajnle IJaandskrifter

:

Geirroftr,

Geirruflr, Geirrauflr. Derimod har T: Geiroddr hét ma^Sr o. s, v»
4 i

7
) saaledes have A,B, Tr, B,F,M, d.e. Langedalen (fra hvilken

Langedalsaaen udspringer)\ Landndma har derimod Lang-

adalsar; Langabols, K , U. 8
)

Ulfarsfell
,
som og menes

her, Tr, B; umhverfum fell, D .
9
) her folge vi den trykte

Udgave og dens Kilder, saavelsom og TIaandskriJterne E,F,Mt

H,L t
som baade stemme overeens med Landndma (2 P» 13 K)»

og have, i sig selv, en storre Sandsynlighed# Membranen A
samt P have derimod dette

:

hans, porsteinn undur ,
sonarson,

hann bjo i Alptafirfli. Hans son porfinnr o. s. v. j : Finngeir

var hans (o: Ulfars) Son• Thorstein Undur , hans Sonneson,
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at modtage Jordsmon af sin Fader, og satte sig selv

i Besiddelse af Grande, som laae vesten for Brede-

fjorden, samt Boede paa Hallsteinsnæs. Nogle

Vintre derefter kom Aude den Hovedrige til Island,

og var den forste Vinter over hos sin Broder Bjorn.

Derefter bemægtigede hun sig alle ubeboede Jor-
%

der i Dalene ved Bredefjorden
,
mellem Skromu-

lopsaa og Dagverdaraa, og bosatte sig paa Hvamm 3 *.

Paa denne Tid bleve Dalenes samtlige Landstræk-

ninger forst beboede
,
men det beboves ikke (her)

at berette om de Folks Landnam, som ikke komme
.

den nærværende Fortælling noget ved.

7. En Mand hed Geirrod, som tog Landstræk-

ningen mellem Tliorsaa og Langedalen i Besid-

delse32 . Han boede paa Eyre. Med ham kom

hertil Landet Ulfar Kappe (d. e. Kæmpe), hvem han

gav det Jordsmon, som omgiver Bjerget Ulfars-

fell, og Finngeir, en Son af Thorstein Ondur
;
han

boede i Alptefjorden33 . Hans Son var Tliorfinn,

Fader til Tliorbrand i Alptefjord34 .

Vestar hed en Mand, Son af Thorolf Blodru-

boede i Alptafjord . Hans Sbn var Tliorfinn o . v. B har deri-

mod : Finngeir, son hans parsteins aundurs — men D,K,N endeli-

gen dette mærkeligefraforste [: Finngeir son hans bj(5 i Alptafirftn

(dette findes og i U) ; lians son var Finnr, fa$ir porbrands i

Alptafirfci o : Finngeir , hans Son, boede i Alptefjord ;
hans

Son var Finn,
Fader til Thorbrand i Alptefjord. De samme

Læsemaader (senert rettede af en anden Haand) har IC oprinde-

lig havt. Derimod har S: par umhverfis; hans (Geirrods el-

ler Ulfars?) son var Finnr, f. p. i A ; og T: hans (Finngeirs)

son var porfinnr, fa$ir porbrands i Alptafirfii,
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Hann kom til Islands meS foSur sinn gamlan, ok

nain land fyrir utan 1

HvalafjorS
2

,
ok bjo

3

a Ond-

ur8u Eyri\ Hans son var Asgeirr er par bjo sfåan
5

.

Bjorn hinn austræni andaSist par fyrst
6

pess-

ara
1 landnamsmanna. Hann var lieygSr vi§ Borg*

arlæk. Hann atti eptir II sonu. Var annarr

Kjallakr
8
[hinn gamli’, er bjo i Bjarnarhofn

10
ept-

ir hann. Hann atti AstriSi, dottur Hrolfs hersis,

Steinolfs" hins laga
1

\ pauåttuprju 13
horn:

eitt var porgrfmr goSi
;

annat GerSr'
4

,
er atti

pormoSr go8i, son Odds hins rakka’
5

;
priftja var

Helga, er atti Asgeirr
16

å Eyri. Fra hornum Kjall-

aks er mikil ætt komin, ok voru pat kallaSir Kjall-

ekingar
11

. Ottarr hel annarr son Bjarnar. Hann
atti Gro Geirleifsddttur

18

,
systur Oddleifs af BarS-

astrond. peirra synir voru peir Helgi
,

fa'Sir 6-

svifrs hins spaka 19
,[ok Bjorn

20

,
faSirVigfussiDrap-

ulilit). Vilgeirr het einn son Ottars
11

.

porolfr Mostrarskegg kvongaSist i elli siuni,

ok fékk peirrar konu er USr11
liét. Segja sum-

x
) innan, Tr. 2

) Uthvalafj6r$
, B,M ;

UrtlivalafjtirtS, formo-
dentlig : Hun-Hvalernes Fjord, Tr

t II, O, X ,* HvalfjortJ, X, K, N,
P,U. 3

) udelades af A. 4
) Ondurfcri Eyri, J2, M, O o. jl. •

Ondvcrfcar-eyri, Tr. 5
) S udel. det Hele om Vestar og Asgeir.

c
) eller furst, A.

7
) tillægge M

,
ligesom ogsaa B og Tr.

8
) Kjarlakr, B.

9
) en annar Gamli, men den anden Gamle

,

S. 10
) Borgarhdfn, D,K,N,S. 1 *) udelades af A* 12

) langa,

Tr,0,E urigtig • fra [ udelades af S. 13
) her ophorer Mem-

bran-Fragmentet, B. 1 4
) Gunnvcir, 1

5

) raga, S. 16
) por-

geir. S, 17
) saaledes A,M,P; Kjarlekingar, S; Kjarlakingar,

U; Kjallakmgar, O; Kjalleklingar, Tr,L} T ; Kjarlæklmgar, D,
K,N, ltf

) Jarftleifsddttur, S. >*) er bjo at Laugum i Sælings-
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skalle (Blæreskalde). Han kom til Island med sin

gamle Fader, og tog den Landstrækning, som lig-

ger uden for Hvalefjorden, i Besiddelse, og boede

paa Ondverdar-Eyre (den forreste Landtunge) 35
.

Hans Son var Asgeir, som senere boede der.

Bjorn den Østerlandske dode forst af disse

Landnamsmænd. Han blev lagt i en Gravlioi ved

Borgarlaik (Borg-Bækken). Han efterlod sig to Søn-

ner. Den ene var Kjallak den Gamle, som boede

efter ham i Bjornsliavn, og var gift med Astrid,

en Datter af Hersen Rolf, Soster til Steinulf den

Lave30 . De havde tre Born sammen. Et var

Tliorgrim Gode, det andet Gerde, gift med Thor-

mod Gode, Son af Odd den Raske; det tredie var

Helga, gift med Asgeir paa Eyre37
. Fra Kjallaks

Born nedstammer en talrig Slægt, som tilsammen

kaldtes Kjallekinger. Bjorns anden Son hed Ot-

tar; han var gift med Groa Geirleifsdatter
,

Soster

til Oddleif af Bardestrand. Deres Sonner vare:

Helge, Fader til Osvifur den Vise, og Bjorn, Fader

til Vigfus paa Drapelid. Vilgeir hed een af Ottars

Sonner.

Tliorolf Mostrarskjæg tog sig en Hustru i sin

Alderdom; hendes Navn var Unnur. Nogle sige

dal, som boede paa Laugumi Sælingsdalcn till, I3
O. 20

)
As-

bjørn, A, 2l
) Vigius het cnn prfåi son Ottars Bjarnarsonar,

Tr,E, M. Dette sidste udelades af S. 22
) Unnur, Tr,H, 0,L

;

Auftur, M,T,S o.fl.i disse tre Navne afvige do^ kun fra hin-

anden ved forskjellige Skrivcmaader af det selvsamme Egen-

navn .
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ir* menn at hun væri dottir porsteins rautSs
,
en

Ari porgilsson
2

inn frofti telr .hana [meS engu

moti
5 meS [hans bornum 4

. pau [porolfr ok U8r
5

attu pann son er Steinn hét
;
pann svein gaf pdr-

olfr por [vin sinum 6

,
ok kallaSi [hann porstein, ok

var pessi sveinn allbråftgerr. Hallsteinn porolfs-

son fékk6skar, dottur porsteins rau$s. porsteinnliét

son peirra. Hann fostrafti porolfr, ok kallaSi porstein

surt, en sinn son kallaSi hann
7

porstein porskabil.

8. I penna tima kom ut GeirriSr, systir Geir-

ruSar a Eyri, ok gaf liann henni bolstad
8

i Borg-

ardal fyrir innan AlptafjorS. Hun let gera skala

sinn um 9
pvera pjoSbraut, ok [skyldu allir menn

n'8a par i gegnum 10
. parstoS jafnan

11
borS, ok

matr a, gefinn hverjum er hafa vildu; af slikuj
2

[sama potti hun hit mesta gofugkvendi
15

. [Geir-

riSr hafSi attan Bjorn, son Bolverks blindinga-

trjonu
14

, okliétpordlfr son peirra. Hann var vik-

ingr mikill, ok 1
* kom ut nokkuru siftar en moftir

hans, ok var me§ henni hinn fyrsta vetr. Honum
potti par 16

litit buland, ok skorafti å Ulfar kappa

*) udel. 6, 2
) till. af Ir, M. 3

) saal. Tr,M ; disse Ord ude-
lades (oprindelig) af A, D, IC,N,P, S ; pvi Ari hinn frcfci

telr hana meS bornum porsteins, thi Are Frode anforer hende
blandt Thorsteins Born,A ; O har derimod: eldu ... Ufir hét, ok
teli Ari hinn frdfti hana me$ bornum porsteins raufta, £7 .

saal. Tr i bornum porsteins,, A,M. 5
) udel. af A» 6

)
udel. S. ’) alt

dette udelade A, D, IC, S, U. «) busta«, Tr
;
land, D, K, S. *) a,

Tr. 1 °) skulu par allir ri«a i gegnum , A, D, 7\ > i) Tr[

,2
) orlæti, till. P.

I3
) saal. Tr j s. p. h. h. m. gofugmenni, A;

vard" hun vinsæl, fik hun mange Venner
, D,JC,N,S,U. 14

) s. A
P,Q

JD )
K,M

/N,u i derimod Tr,H,0,Pt
L: Geirrfti haf&i atta Bjorn
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at liun var en Datter af Tliorstein Rod, men Are

Tliorgilsson den Lærde antager hende paa ingen

Maade for at have været eet af hans Born. Tlior-

olf og Unnur havde en Son sammen, som blev kal-

det Stein. Den Dreng gav Thorolf sin Velynder

Thor, og kaldte ham derfor Tliorstein (Thors

Steen); Drengen tog meget hurtig til i Væxt og

Styrke. Hallstein Thorolfson ægtede Osk, Dat-

ter af Tliorstein Rod. Deres Son hed Tliorstein.

Thorolf opfostrede ham, og kaldte liam Tliorstein

Surt, men sin egen Son kaldte hån Thorstein

Thorskabit.

8. 1 denne Tid kom Geirrid
,
Soster til Geirrod

paa Eyre, hertil Landet, og han gav hende Bopæl

i Borgardal, indenfor Alptefjorden. Hun lod op-

fore en Bygning tvcrsover Veien, saa at alle Rei-

sende maatte ride derigjennem. Der stod bestan-

dig et Bord med Mad paa, der 'blev givet til en-

hver som vilde tage derimod. Formedelst delte

blev hun anseet for en meget hæderlig Kone 38
.

Bjorn, en Son af Bolverk Blindingatrjona
,
havde

for havt Geirrid tilægte. Deres Son hed Thor-

olf; han var en stor Viking (Sokriger). Han kom
til Island noget senere end hans Moder, og var

hos hende den forste Vinter 30
. Thorolf syntes at

Gaarden manglede godt Jordsmon
;

for at erhver-

ve dette, udfordrede han Ulfar Kæmpe til regel-

blindingatrjdna,/iy<7/vz Blindingatrjona havde havt Geirrid tilægte

,

d, D, T; Bjorn Bdlvcrksson, S. Vor Text stemmer overens med
Landnåma 2 P» 13 jvf

\

5 P. 7 År. Derimod skrive yl,D Til-

navnet: blindingatronu. 1S
) udel. Tr. 1 °) pat, Tr.

f
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lil landa, ok hauS lionuni holmgaungu, pviat

liann var vi8 alclr ok barnlaus. Ilfar kve8st

lieldr vilja deyja
1

,
en vera kiiga&r af porolfi

2

.

peir gengu å liolm \ AlptafirSi, ok féll par å holm i

Ulfarr, en porolfr var8 sar a fæli, ok gekk jafnan

siSan lialtr; (af pessu) var liann kallaSr bægifotr
3

,

[ok er liann lengi vi8 pessa sogn, ok sjaldan vi8

golt kendr, sem si8ar mun sagt verSa
4

. Hann

gerSi hu i Hvammi f porsårdal, ok lok hann lond

oli eptir Ulfar, ok var inn-mesti 6jafna8arma8r.

Hann seldi lond leysingjum porhrands
5

[i Alpt-

afirSi: Dlfari Ulfarsfell, Avrlygi AvrlygsstaSi
6

,
ok

bjuggu peir par lengi siSan
7

. porolfr bægifotr

atti prju born. Arnkcll hét son lians
,

GuiinfriSr

dottir er atti porbeinn 8
a porbeinsslo8uni inn

9

a

Vazhålsi, innfrå [brekku frå
10

Dråpulili'8. [peirra

synir voru peir Sigmundr ok porgils, en [dottir

peirra
11

var porgerSr, er atti Vigfus i Dråpu-

I1I18
12

. Onnur dottir porolfs var GeirriSr, er atti

porolfr, son Herjolfs holkinrasta
13

,
ok bjuggu pau

i MåfahliS. [Born peirra voru pau porarinn
14

liinn

svarti ok GuSny 1 \

9. porolfr Mostrarskegg andaSist å Hofsl.08-

um, [ok var lieyg8r i Haugsnesi ut frå Iiofstoft-

1

) falla mcS drengskap, falde som en kjeek Mand, S. -) nein-

um, nogen, S .
3
) bækilfdtr, P. «) udelades af Tf.

5
) sinum,

sine, P . °) saal. Tr ; Avrlaugi Avrlaugsstafci, A,D. 7 fra [udel.

af S. 8
)
saal. D\ porbeinr, Tr ,• pofbeiner, A,P ; porbjorn, T. 9

)

t. Tr. 10
) udel. af Tr,M. 1 *) saal. Tr,Dj hans dottir, hans

Datter, si, S.
12

) Stykket fra det forstc [ udelades af Tr i

Texten, men tilfdies sammesteds i en Variant med den her op-

tagne afvigende Læsemaade

:

dottir pciira, K har ligesom A



UDDRAG AF EYRBYGGJA. 555

mæssig* Tvekamp, fordi lian allerede var bleven

aldrende, og havde ingen Born. Ulfar erklærede,

at lian heller vilde doe, end blive underkuet al

Thorolf. Tvekampen gik for sig i Alptafjord, da

Ulfar faldt paa Kamppladsen, men Thorolf blev

saaledes saaret paa den ene Fod, at han stedse si-

den var halt og blev kaldet Thorolf Skjævbeen.

Han omtales meget i denne Saga, men kun sjelden

til det bedre
,

efter hvad der siden vil blive fortalt.

Han bosatte sig paaHvamm i Tliorsaadalen, og be-

mægtigede sig Ulfars Jordeicndomme, samt var

(stedse) en meget ubillig Mand. Han solgte Jord-

lodder til Tliorbrands Frigivne fra Alptefjord, nem-

lig Ulfarsfell til Ulfar og Orlygstade til Orlyg; de

boede der siden længe40
. Thorolf Skjævbeen hav-

de tre Born. Arnkel hed hans Son; en Datter,

Gunnfrid, blev gift med Thorbein paa Thorbein-

stade, paa (Bjergryggen) Vatnshals, inden for Brin-

ken ved Drapelid. Deres Sonner hed Sigmund

og Thorgils, men deres Datter, Thorgerde, var gift

med Vigfus paa Drapelid. En anden Datter af

Thorolf hed Geirrid, gift med Thorolf, en Son af

Hcrjulf Holkenrasse; de boede i Maagelid 41
. De-

res Born vare: Thoraren Svarte (den sorte eller

mørkladne) og Gudny 42
.

9. Thorolf Mostrarskjæg afgik vedDoden paa

Hofstade, og blev jordet i en Hoi paa Iloinæsset

.... porgilS} en hans ddttir var porgerfcr o. s, v»
13

)
hdlk-

inraza, T, >4) andre porsteinn (urigtigJ. 15
)

see Anmærk-
ningen* S li ar fra [: Jjcirra son var pdrarinn svarti*
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um 1

. pa tok porsteinn porskabitr [fo8urleifft

sina
2

. Hann fékk
3 poru,- do ttur 6lafs feilans,

systur porSar gellis
,

er pa bjo i Hvammi. I

pann tima var sva mikill uppgangr4 Kjallekinga
5

,

at peir pottust [fyrir oftrum
6 monnurn par um 7

sveit. [Voru peir ok sva margir, ættmenn Bjarnar,

at eingi frændabalkr var sva jafnmikill i BreiSa-

firSi. pa bjo Barna-Kjallakr, frændi peirra, a

Me8alfellsstrond
,

par sem nu lieitir å Kjallaks-

stoSum
8

. Hann åtti marga sonu ok vel menta\

peir veittu allir frændum sinum fyri sunnan fjorS-

inn a pingum ok mannfundum. pat var eitt vor

a porsnespmgi at peir mågar porgrimr Kjallaks-

son ok Åsgeirr a Eyri
10

gerSu orS a pvi at peir

mundu eigi leggja
11

drag undir ofmetnaS porsnes-

l'nga \ pvi, [at peir mundu eigi ganga eyrinda
12

sinna par a grasi, sem annarsstaftar a mannfund-

um
,

pott peir væri sva stoltir
13

,
at peir gerSi

[land sitt
14

helgara en aSrar jarSir i BreiftafirSi.

Lystu peir pa pvi, at peir mundu [ekki tro8a

sko
15

sina
16

til pess
11

at ganga par a utsker at
13

alfreka
19

. En erpessa ver8r vis
20
porsteinn porska-

*) indskydes senera af Tr. (efter Ordet Huammi) i isteden

derfor haue VjK blot: i Ilaiigancsi o: paa Iloicnes Næs eller

Forbjerg. '-) vits ftifcurleifft sinni, D,So.fl. 3
) gekk at eiga,

Tr,M.O. 4
) ofsi, Tr,I>. s

) Kjallekh'nga, Tr o. a. 6
) yfir

6$rum
,
Mj D udel. oftrum, da Meningen bliver: de troede sig

at være andres Overmænd.
7
) i, Tr. p

) saal. Tri dette sammen-

drageseller meddeles saal,
kortere af ud, P: Voru ok svå marg-

ir Irændr feirra a Meftalfellsstrond. Kjallakr (bjo) a Kjallaks-

stoftum. 9
) inannafca, /.

1 °) Saavel L som begge Afskrifter af
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uden for samme Gaard 4 *. Da tog Thorstein Thor-

skahit mod sin Fædrenearv. Han fik tilægte Tho-

ra, en Datter af Olaf Feilan, Soster til Tliord Gel-

ler, som da boede paa Hvamm44
. I den Tid var

Kjallekingernes Opkomst saa stor, at de ansaae

sig for fornemmere end andre Mænd i det Byg-

delag. Bjorns Slægtninge vare ogsaa saa talrige,

at ingen Slægtstamme i hele Bredefjorden var saa

stor som den. Da boede Borne-Kjallak
,

deres

Frænde, paa Medalfellsstranden, og det Sted som

nu kaldes Kjallaksstade 45
. Han havde mange Son-

ner, som alle vare vel oplærte. De understottede

samtlige deres Frænder sonden for Fjorden paa

Thinge og i Folkeforsamlinger. Det tildrog sig

et Foraar paa Thorsnæs Thing, at Svogeren Thor-

grim Kjallakson og Asgeir paa Eyre lode de Ord

falde, at de ikke vilde saaledes bidrage til at for-

oge Thorsnæsboernes Overmod, at de mere skulde

holde sig fra fornodne Ærender der paa græsgroet

Mark, end andetsteds ved Folkesamlinger, skjont

hine vare saa stolte, at de tillagde deres Grunde

storre Hellighed end andet Jordsmon ved Brede-

defjorden. De erklærede da offentlig at de ikke

vilde slide deres Skoe, for at gaae ud til Skærene

for slig Fornødenheds Skyld. Da Thorstein Thor-

den Resenske Membran have her den feilskrevne Gjentagelse

at feir, som og er optagen i den trykte Udgaves Text.
J1

) fa,

till. D. ot fat at feir raundi ganga far orna, Tr ; andre: er-

inda. l3
)saal. Tr ; stollz, A,D,N. 14

) kind s;n, Tr. JS
) skoo,.^;

skd, Tr, (efter den nyere Skrivemaade), 1

6

)
udel. Tr,

1

7

) udel. Tr.
1

8

) till. Tr. 1

9

) 5fra [ eigi gdnga i utsker dlfreka., 2 °) vårr, Tr.

i
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bitr, vildi hann [pat meS engu moti pola
1

,
at

peir sorga&i voll pann, er porolfr A»8ir lians
2

liafSi [helgat ok 3

tignat [um fram aSra sta$i i sinni

landeign
4

. Heimti liann på at ser vini sma [ok

frændr 5

,
ok ætlaSi at verja

6
vigi vollinn, ef peir

ætlaéi
7

at sorga liann. At pessu rå8i liurfu

meS lionuni porgeirr keingr 8

, son GeirruSar å Eyri

ok AlptfirSingar, porfinnr ok porbrandr son
9

lians,

porolfr bægifotr ok margir aftrir [pmgmenn ok 10

vinir porsteins. En um kveldit, er Kjallekmgar

em mettir, toku peir vapn sin, ok gengu ut
11

i

riesit. En er peir porsteinn så [petta, at peir

sneru
12

af peim veg, er lå til skersins, lilupu peir

til våpna, ok runnu 13
eptir peim meS opi ok eggj-

an. Kjallekmgar så petta ok hlupu saman, ok

vorSu sik. porsnesingar gerSu svå har§a at-

gaungu 14

,
at Kjallekmgar hrukku [ofan af vellinum

ok
15

i fjoruna, snerust peir på vi<5, [tdkst på hin

liarSasta atlaga
16

. Kjallekmgar
17

voru færri, en
18

hofSu einvala li8 [til bardaga 19
. Skogstreiidingar

verSa varir vift, porgestr hinn gamli
20 ok Åslåkr

ur Långadal; lilaupa peir på til, ok gånga å milli.

Vorulivorirtveggjuhinir oSustu
21

, okfengupeir eigi

1

) eigij Tr. ") feirra, Tr. 3
) tillægges af E. 4

) udel, S.
5
)
tillægger D. °) feim, till. Tr. 7

) liygSist, Tr. 8
) saal, A,

Ft
G,E,S o.Jl.j udel. i Tr. °)saal. Tr} ok synir, AtD,K,N,U(dog

uden Sandsynlighed). l0
) udel. S, ll

) till. Tr. 1 -) udel. A
;

at feir snd, (urigtig) Tr, ,3
) udel. A. 14

)
saal. Tr o. a; at-

lbgu, A>D,K. 1S
) undan ofan, 5. I6

) udel. afS} ok var$

far enn harfcasti bardagi metS feirn, Tr. 1

7

) feir Kjallakr, Tr.

,8)ok, Tr. 1

9

)
udel

t Tr ; at telja, till. M; fra furste [ ok

i
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skabit fik detlc at vide, vilde lian paa ingen Maa-

de taale det, at de besudlede den Mark, som hans

Fader Thorolf havde helliget og hædret fremfor

andre Steder paa sin egen Lod. Han sammen-

kaldte da sine Venner og Frænder, samt foresatte

sig at forsvare den viede Slette, hvis de agtede at

vanhellige den. Denne hans Beslutning blev sam-

tykt af Thorgeir Keing, Son af Geirrod paa Eyre;

af Alptefjordsboerne, Tliorfinn og lians Son Tlior-

brand, samt Thorolf Skjævbeen og mange andre

af Tliorsteins Thingsognsmænd og Venner. Om
Aftenen, da Kjallekingerne vare mætte, toge de

deres Vaaben og ginge ud paa Næsset. Da Tbor-

stein og lians Tilhængere bleve det vaer, at de

vendte sig fra den Vei som laae til Skjæret
,
grebe

de deres Vaaben, og lobe efter dem med Skrig og

Udfordringer. Kjallekingerne mærkede dette,

sluttede sig tæt til hinanden, og forsvarede sig selv.

Tliorsnæsboerne gjorde da et saa heftigt Angreb,

at Kjallekingerne maatte trække sig tilbage fra

Marken ned paa Strandbredden, hvor de vendte sig

omkring, og da begyndtes den heftigste Træfning.

Kjallekingerne vare færre, men havde udsogteFolk

til denne Kamp. Skovstrandsboerne, Thorgest

den Gamle og Aslak fra Langedal, lagde Mærke til

det Skete; de lob da dertil og blandede sig mel-

lem de Stridende. Begge Hovedparter fore rasende

hof$u eigi vald fyri J>eini, maatte pige for deres Ouermagt, S.

J0
) ok synir hans, till* D,K

t
Nt SjU (men neppe sandsynlig)•

21
) akofustu, D,K,N.
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skilit pa, a$r peir liétu at veita peim 1

,
er [peirraorS

vildu virSa
1

til skilnaftarins. Ur$u peir viSpat skild-

ir me<5 pvi moti
,

at Kjallekmgar na8u eigi at

ganga upp a vollinn. Stigu peir pa a skip, ok

foru a braut af Jim pi'ngi. Hér 3

féllu menn af

livorumtveggjum, ok fleiri af Kjallekingum, en

fjoldi var8 sårr. Gri8um varS engum a komit,

pviat livoregir vildu pau 4
selja, ok liétu livorir

o8rum atforum
5

,
pegar [er mætti

6

. Vollrinn var

orSinn alblo8ugr, par er peir fundust
7

,
[ok sva par

er peir pdrsnesiiigar stoftu, meftan bardaginn
8
var

9
.

10. Eptir pmgit hofftu setur fjolmennar

hvorirtveggju, ok voru pa allmiklar dylgjur meft

peim. Vinir peirra toku pa. pat raft, at senda

eptir porfti gelli, er pa var mestr hoffimgi
10

i

Breiftafirfti. Hann var frændi Kjallaks
11

,
en na-

magr porsteins, ok potti liann likligastr til at [gera

pa satta
12

. En er [pessi tféindi komu til porft-

ar
13

,
for liann til meft

14
marga menn, ok leitafti

um sættirnar. Fann liann [at storum langt var a

milli
15

,
en po fékk liann griftum a komit [meft

peim, ok stefnulagi. par urftu J>ær malalyktir, at

*) udel, Tr. 2
)
heyra, Tr

;

at feirra orfcum gerfti, U. 3
)

far, Tr. 4
) till, lla, (l ; ved en Tryhfeil fa, Tr. 5

) dfdrura.

Ufærd , Ulykke
, /; afarkostura, U. 6

) fvi mætti vifckoma,

naar Leilighed gaves, Tr. 7

)
bbrflust, Tr. ") barizt, Tr. 9

)

fra [ udelades af U. 10
) hofingi, sl,K, Tr,E, o, jl.; hofSingi,

Hovdingt N,U. 1 ’) Kjall., A

;

Kjalleklinga, Tri Kjallaks, E. I2
)

sætta fa, Tr, E. li
) pdrfci kora fessi orflsending, Tr,E,

14
) vi$, Tr. 15

) at stor langt var å mill&m feirra fykkju, Tr,

E,II,0,L o. Jl.; at mikit var a milli, F, F; var far langt å

milli, D,K,N

;

lagt a milli, S i varfc far langt til, U.
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frem, saa at de Mæglende ikke kunde skille dein

ad, for de lovede at understotte dem, som vilde agte

deres Mægling om Stilstand. De bleve da saale-

des skilte fra hinanden paa de Vilkaar, at Kjalle-

kingerne ikke fik Lov til at gaae op paa Marken.

De bestege deres Fartoier, og toge bort fra dette

Tbing. Der faldt mange af begge Partier, dog
flere afKjallekingerne, men en stor Mængde blev

saaret. Ingen Fredlysning kunde man tilvejebrin-

ge, da ingen af Parterne vilde skaane den, anden,

men de truede hinanden gjensidig med Angreb,
saasnart Ledighed kunde gives. Marken var ble-

ven ganske blodig, paa det Sted hvor de forst kom
i Haandmænge, samt ligeledes der hvor Thors-

næsbeboerne stode, medens Træfningen holdtes.

10. Efter Thinget samledes begge Partier i

store Flokke (paa visse Gaarde), og Forholdene
mellem dem vare lioist betænkelige. Deres Ven-
ner toge da den Beslutning, at sende Bud efter

Tliord. Geller, som da var den ypperste Tempel -

forstander i Bredefjorden. Han var Kjallaks Fræn-
de, men nærbesvogret med Thorstein, og ansaaes
saaledes for mest skikket til at stifte Fred mellem
dem. Da Thord liorte, hvad der var skeet, tog
han derhen med et stort Folge, og sogte at tilveie«

bringe Forliget. Snart mærkede han, at den ind-
byrdes Frastand af Parternes forskjellige Menin-
ger var meget stor, men dog udvirkede han en Stil-

stand mellem dem og tillige Berammelsen afet Stæv-
Gronlands historiske Mindesmærker. 1 Bind. (36)
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pdrftr skyldi gera [mcft peim
1

,
me8 pvi moti, at

[Kjallekingar skildu
3

pat til, [at pen*’ muiidu

aldrigi ganga i Dri tsker eyrinda sinna. En por-

steinn [skorafti pat i
4

,
at peir skyldi eigi sorga

vollinn, [pann er hann bannafti på, heldr en fyrr.

Kjallekingar kvåftu alla menn på dhelga, er fallit

liofftu af
5
porsteini, fyri pat

6
er peir foru fyrri meft

pann hug at [vinna å monnum’, en porsnesingar

sogftu Kjallekinga ohelga fallit hafa fyri lagahrot,

pat er peir [vildu gera par å lieilogu pi'ngi
8

. En

[po vandliga væri fyriskilit, på gekk pdrftr i gerft-

ina, ok vildi pat heldr, en peir deildi
9

.
pdrftr

haffti pat upphaf gerftarinnar, at [så skyldi
1

0

hafa

happ, er hlotit haffti; kvaft par eingi vig bæta

skyldu, pau er par liofftu orftit å
1

’ porsnesi, eftr

åverka, enkallafti vollinn spilltan af heiptarblofti, er

niftr haffti komit, ok kallafti på jorft nu ekki helg-

ari en aftra. Kalla&i hann på pessu
12

valda, er

fyrri liofftu gerzt til åverka vift aftra, ok kallafti

par
13

frifthrot framit; kvaft par ok pingit eigi

skyldu vera
14

siftan. En til pess at peir væri vel

‘Jum, Tr.; fra forste [ udel. af S. 2
) porsteinn skyldi, Tr.

3
)

Kjallekh'ngar, Tr

.

4
) skyldi pat til, Tr. fyri

,
Tr, R

o. Jl.
(tvetydigt). 6

) logbrot, tillægger U.
7
) saaledes ogsaa

F, M\ berjast, Tr. B
) saal. ogsaa F; gdrfiu, 2); ger$u par a

helgotSu pi'ngi, Tr. 9
) saaledes D ; po at vandliga veri undir-

skilit gerfcinni, pri jdtafci pdr$r at gera, ok vildi heldr pat, en

peir skildi dsaltir, Tr. En pdtt vandliga pdtti skilit undir ger$-

ina, pa jåtafcist pdrSr pd lgongu [i] gerfcina, ok vildi pat heldr,

en peir deildi, A

.

1 °) hann kallar at sa skal, Tr. 11
)

saal. Tr ; i, A. t2
) p. D; Jiessa, A ; pvi, Tr. I#)pat eitt, Tr,

R, E. 1

4

) verr, saal. Tr, R o. fl. v

l

V
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nemode. Der fik Forhandlingerne det Udfald, at

Thord skulde afsige en Voldgiftskjendelse mellem

dem, paade Vilkaar, at Kjallekingerne forbeholdt sig

fuldkommen Fritagelse for at gaae ud til Drit-

skjær i fornodent Ærende, men Thorstein tilstod

det paa den Betingelse, at de ikke maatte vanhel-

lige den af ham fredede Mark, ligesaa lidet som for-

hen. Kjallekingerne paastode, at alle deMænd, som
vare faldne af Thorsteins Parti

,
skulde betragtes

som faldne paa deres Gjerninger, i det de forst fore

frem i det Forsæt at anfalde Folk voldelig,— men
Thorsnæsboerne fremforte sammeslags Paastand

mod Kjallekingerne, formedelst det Lovbrud som
de havde agtet at foretage der paa fredhelligt Thing.

Skjont de opgivneBetingelser saaledes vare hoist van-

skelige at opfylde, paatog Thord sig dog Voldgifts-

behandlingen af Sagen, for derved at forebygge al

Trætte mellem dem fremdeles. Thord indledte sin

Kjendelse med den Bestemmelse, at enhver af de

Stridende skulde béholdeden Fordeel, han alt hav-

de opnaaet, men eragtede, at ingen Drab eller Be-

skadigelser, som vare skete der paa Tliorsnæs Thing,

skulde afsones med Boder, da han antog, at Mar-

ken var bleven vanhelliget ved det Blod
,
som i li-

denskabelig Heftighed var blevet udgydet over den,

hvorfor han ikke ansaae det Jordsmon nu for mere

helligt end andre. Han erklærede, at de vare Aar-

sag dertil, som for havde fjendtlig anfaldet andre,

og at Fredsbrudet derved var blevet udovet, lige-

(
36 ^)
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såttir ok vinir [pa8an fra
1

,
gerfti hann pat, at

porgrimr Kjallaksson skyldi lialda upp hofinu at

helmmgi, [ok sva pinginu
2

,
ok liafa halfan lioftoll,

ok sva pingmenn at helmmgi
3

,
veita ok por-

steini til allra måla paSan frå
4

,
ok styrkja liann,

hveriga helgi
5

sem hann vildi å leggja pmgit,

par sein næst væri seti. [HérmeS gipti porSr

[gellir porgnmi Kjallakssyni porhildi, frændkonu

sma, dottur porkels meinakrs, nåbua sins
6

. [Var

hann af pvi kallaSr porgrimr go5i
7

.
peir færSu

på pingit [inn i nesit
8

,
par sem .[næstam var sett,

ok stendr (pat) par enn
9

. Ok [på er
10

porftr gellir

skipaSi fjorSungaping
,

let hann par vera fjorS-

ungsping
11

VestfirSfnga. [Skulu menn pångat

sækja ur ollum VestfirSinga fjor8ungi
w

.
[Skulu

menn par å pinginu setja domliring, paim
12

er

menn voru dæmdir i til hldts
14

. I peim hring

stendr [pors steinn
15

,
er menn voru brotnir ura, er

[blotat var
16

,
ok ser enn bloSslitin å steininum.

Var [par på
17

enn mesti helgistaSr, en ekki var

monnum pat hannat at gånga eyrinda
18 sinna

19

[par å grasi sem vildi
20

.

~
) paSan af, Tr

;

si€an, E. 2
)

till. D,K,N. 3) tillægge

M, II
,
O i den samme Mening udtrykkes af U.

4
) af, Tr. 5

)
til

hveriga hclga, Tr,R,L. 6
) saal . Tr,M

yH ; ddttur si'na porgnmi,

sin Datter til Thorgrim
yA i porsteini, S ; fraforste

[

H^n'mdt gipti

pdrftr porsteini ddttur si'na, derimod giftede Thord sin Datter med

Thorstein, D,K,Ny U; saaledes ogsaa F: Herme« gipti pdr«r

ddttur sina porsteini, svo meiri teingftir (lryg«ir, P) yr«i ok . • • 1

tryg«r, P, Jfr. Anm. k 6.
7
)

till. Tr. 8
) till. Tr, R, L. 9

)
nu

er, Tr. ,0
)
par sem, Tr

;
J1

)
fjdr«ungaping, Tr. I2

)
saai '

ogsaa F, Uj skyldu m. p. s. um alla Vestfjdr«u,
/
Tr.

1

3

) I5

^
1

s£r enn ddmhruig pann, Tr. i!*)saal. andre ; bld«s, A. )
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som han og bestemte, at Thinget ikke mere skulde

holdes der. Men paa det at de, fra den Tid al,

skulde være vel forligte og hinandens Venner, k jend-

te han for Ret, at Thorgrim Kjallakson skulde ud-

rede den halve Omkostning til Gudehusets Vedli-

geholdelse, imod at oppebære den halve Tempel-

skat, og raade over Halvdelen af Thinglaugets Ind-

byggere; dog skulde han derefter understotte Thor-

stein i alle Sager, og staae ham bi i Bestemmelsen

af enhver Art af Hellighed, som han vilde tillægge

det Thing, som dernæst paany skulde sættes. Der-

hos bortgiftedc Tliord Geller sin Beslægtede, Thor-
hilde, en Datter af sin Nabo, Thorlcel Meinakur, til

Thorgrim Kjallakson46 . Afovenmeldte Aarsag blev

Thorgrim (siden) kaldet Gode. De flyttede da Thin-

get ud paa Næsset, hvor det næst derefter blev sat,

og hvor det endnu staaer. Da Thord Geller ind-

rettede Fjerdings-Thinge (paa Island), gjorde lian

det samme Thing til et saadant for Vestfjordene

;

dertil maae alle den Fjerdings Indbyggere soge. Der
paa Thinget skulde man anlægge den Domkreds,

hvori de, som burde ofres, bleve domte dertil. I

den Kreds staaer Thors Steen, livorpaa de Offredes

Rygge bleve brudte tversover, og endnu seer man
Blodfarven paa den Klippe. Der var da det yp-
perste Helligdomssted47

,
men dog blev det ikke

formeentFolk, atgaae afsides derpaa Græssetfor le-

gemlig Fornødenheds Skyld, eftersom enhver vilde.

stør steinn, en Klippe, S. * 6
) til bldta vom hafSiiy Tri tilblcilati

'ar, D,K. >») å jjv ; Jjingi, Tr. «) bi-na, Tr. '’)t)å
er ficir vildu sjalfir, till. P,I. 2 ") udel. Tr, R o.fl.
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11
.
porsteinn porskabitr gerSist liinn mesti

rausnarmaSr. Hann liafiSi meS ser jafnan LX‘

frelsmgja; var hann [ok atdråttamaSr mikill ok

jafnan sjalfr i fiskiroSrum". Hann let bæ reisa

at Helgafelli, ok færSi pangat bu sitt
,
ok var par

hinn mesti hofuSbær
3

[i pat mund

4

. Hann let ok

bæ gera [par nær* a nesinu, sem pingit haffti ver-

it
6

. pann bæ let hann ok mjok vanda, ok gaf

hann siSan porsteini surt, [frænda sinum\ Bjo

hann par siSan
8

,
ok var8 hinn mesti spekingr at viti.

[porsteinn porskabitr
9
atti son, er kallaftr var Borkr

digri. En sumar pat, er porsteinn varS halfprl-

tugr, fæddi 10
pora sveinbam, ok var Gri'mr nefndr,

er vatni var ausinn. pann svein gaf porsteinn por,

ok kvaS vera skyldu hofgoSa, ok kallar hann por-

grim. pat sama liaust for porsteinn ut i Hosk-

uldsey til fangs. pat var eitt kveld um liaustit at

sauSamaftr porsteins for at fé fyri norSan
11

Helg-

afell. Hann sa at fjallit laukst upp norSan. Hann

så inn i fjallit elda stora, ok heyrfti pangat glaum

mikinn [ok hornahljo8 12
. Ok er hann hlyddi, ef

hann næmi [nokkra orSa skil
13

,
lieyrfti hann at

par var heilsat porsteini porskabit ok forunaut-

um hans, ok mælt at hann skyldi sitja i ondvegi

*) 70, iS. 2
) sjalfr vifcdrattasamr ok jafnan at lilrdtSri, 2); at-

drattasamr (o.s,v.) K,N

;

athafnarinafcr, M•
3)saal. ogsaa Jl

hofstaftr, Tempelsted, TrtR,L,(iV)iBo.jl.
4
) tilf.Tr.') nær J>vi, Tr.

6
) Her ophorer det forste sammenhængende Fragment af den i

forskjellige Henseender ypperlige Membran A.
7
) sonarsyni

sinuin ok nafrænda^ B, 8
) um hrifc, nogen Tid, M. 9

)
J>au

Porsteinn ok ptfraåttu, D, K,N, P. ,0
) 6\,D,K,N. ’/) ne«an,
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11. Thorstein Thorskabit blev en meget an-

seelig og gavmild Mand. Han havde stedse 60 frie

Karle hos sig. Han sorgede og vel for al Tilforsel,

samt beskjeftigede sig jevnlig selv med Fiske-

fangst. Han lod opfore en Gaard ved Helgafell, og

forflyttede sit hele Bo dertil; der var i den Tid

den storste Hovedgaard48
;
han lod ogsaa en Gaard

bygge paa Næsset, i Nærheden der af, hvor Tliin-

get havde været. Dens Bygninger lod han opfore,

og indrette med megen Omhu
, og gav derpaa sin

Frænde, Thorstein Surt, hele Gaarden. Han boede

der siden, og blev meget udmærket ved sin store

Y^iisdom40. Thorstein Thorskabithavde en Son, som

blev kaldetBork den Tykke. Den Sommer da Thor-

stein var 25 Aar gammel, fodte Thora en Dreng,

som ved Vandets Overosning50 blev kaldt Grim.

Thorstein gav (helligede) Thor denne Dreng, sag-

de at han skulde blive Hofgode (Tempelforstander),

og kaldte ham (derfor) Tlior-Grim. Den samme
Host drog Thorstein ud til Hoskuldso paa Fiske-

fangst. En Aften om Efteraaret passede Thor-

steins Hyrde hans Faar norden fordet hellige Bjerg.

Han saae at Fjeldet aabnede sig paa Nordsiden. In-

de i Bjerget saae han store lide
,

og horte derfra

megen Larm og Lyd af Horn. Og da han lytte-

de efter, om han kunde hore Ordene tydelig, horte

han at man der hilste Thorstein Thorskabit og hans

Folgesvende, samt sagde at han skulde sidde i Hoi-

den, M. ' 2)$aal. M

j

hornaskvol, 2'r}TjH,Ot
L i udeU af D,K,

^yJP
t
S, U. * 3

) orfcaskil nokkur, D, K.
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gegnt
1

fe8r sinum
1

. penna fyriburS’ sag8i sau8a-

ma8r poru, konu porsteins, um kveldit, [ok potti

eigi yfirpegjandi
4

. Hun let ser falt um finnast,

ok kaliar vera mega at petta yæri fyriboSan stærri

• tiSenda. Um morgininn eptir komu menn utan ur

Hoskuldsey, ok sogftu pau tiSindi, at porsteinn

porskabitr liafSi druknat i fiskiroftri
,

ok potti

inonnum pat mikill skaSi. pora helt par bu ept-

ir, ok ræftst sa ma8r til me8 henni, er Hallvårår liet.

[pau attu son, er Marr hét
s

.

12. Synir porsteins porskabits uxu par upp
heima me3 mo8ur sinni, ok voru [liinir efniligstu

menn 6

,
ok var porgrimr fyri peim i ollu, ok var

pegar liofgoSi
7

,
[er hann liafSi aldr til

8

,
por-

grimr kvonga8ist vestr i DyrafjorS
9

,
ok fékkpor-

d/sar Sursdottur
10

,
ok réSst hann pangat vestr til

inaga sinna, Gisla ok porkels. porgrimr drap
11

Vestein Vesteinsson at haustboSi i Haukadal, en

annat haust eptir, pa er porgrimr var halfpritugr,

seni faSir hans, padrap 12
Gisli

13

,
magr hans, liann

at liaustboSi a Sæboli. Nokkurum ndttum siSar
7

fæddi pordis, kona lians, barn, ok var sa sveinn

kallaSr porgrimr eptir feSr sinum. [Litlu si8ar
14

giptist pordis Berki hinum digra, broSur porgrims,

ok réSst liann til buss meS henni til Helgafells.

J

) gagnvert, D,K,N. 2

) Ok var svå vi# hann mælt:
velkominn, porsteinn porskabitr! ok set pik i bndvegi hjå foti-

urpinuin po'rdlfi Mostrarskegg, t.II. 3
) atburfl, D, K N,P,S. 4

)

till. M. s
)
udelades af IC, U, °J menn efnilegir, S.

7
)
saal.

M, Dj K,N ; hofflingi, andre. 8
) ok prekvirki till, M; pegar

hann matti fyrir aldrs sokum, D,K. °) DyrafirSi, D,K. ,0
)

saaledes rigtig D, F, II, O, N,P ,* Sur tsdtfttur, Tr, L, M, K, T, V
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sædet, lige over for hans Fader 51
. Dette Syn for-

talte Hyrden den Aften til Thorsteins Hustru Tho-

ra, da han troede at det ikke burde forties. Hun

lod som hun ikke var ret fornoiet over denne Un-

derretning, og sagde det kunde hænde sig at dette

var et Varsel for storre Tidender. Den næste Morgen

kom nogle Mænd ude fra Hoskuldsoen, og fortalte

den Nyhed, at Thorstein Thorskabit var druknet,

i det han havde roet paa Fiskefangst
,
hvilket Folk

ansaae for et stort Tab. Thora forestod det efter-

ladte Bo, til hvis Bestyrelse med sig hun antog en

Mand, som hed Hallvard. De avlede eii Son sam-

men, som blev kaldt Mar.

12. Thorstein Thorskabits Sønner opvoxte der

hjemme hos deres Moder, og bleve særdeles hag-

befulde; dog havde Tliorgrim i alt Fortrinet, og

blev Hofgode, saasnart hans Alder tillod det. Thor-

grim giftede sig vesterpaa i Dyrefjorden medThor-

dis Sursdatter, samt flyttede did vestefter til sine

Svogre, Gisle og Thorkel. Tliorgrim dræbte Ve-

stein Vesteinson i et Hostgilde i Tlokedal, men i det

næste Efteraar, da Tliorgrim var 25 Aar gammel li-

gesom hans Fader, dræbte Gisle, hans Svoger, ham

selv i Hostgildet paa Sobol 52
. Nogle Nætter deref-

ter fodte Thordis, hans Kone, en Son, som blev

kaldt Tliorgrim, efter hans Fader. Kort derefter

giftede Thordis sig med Borlc den Tykke, Thor-

grims Broder, som overtog med hende Boets Be-

O. ft.

;

Saurtsdrfttur, S. 1

1

)
vo

,
D, K, N. 1

2

)
vo, Kå N, S.

13
) Gilsi, JV. 14)sitSan, derefter, i), K, N, P,
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pa for porgnmr, son hennar, \ ÅlptafjorS, ok varpar

af fostri meS porhrandi. Hann var lieldr
1

usvifr

\ æskunni, ok var [af pvl
2

Snerrir
3

kallafcr, [ok ept-

ir pat Snorri
4
.

’) ii<tæll ok, till• M .
2
) saaledes D,K , N ;

andre blot: liann.
J
) Snertr, 4

) udelades af D,K; U har allene folgende fra
forste [: ok J>vi var hann Snorri kallaSr.

ANMÆRKNINGER.
*) Hersen eller Friherren Ketil Flatnef boede i Romsda-

len; hans lier nævnte 4 Born bleve bosatte i Island, hvis

fleste mest anseete Indbyggere nedstamme fra dem. Hans

Farfader Grim siges i Landnamas Tillæg (/. c. S. 255) at have

-været en Son af Hjaldur
,
Kong Yatnars Son. Dette stem-

mer ikke overeens med den Variant, som udgiver Grim

for at have været en Son af den bekjendte Kæmpe Hall-

bjorn Halvtrold fra Oen Hrafnista. Om Ketils ene Son

Bjdrn
,
og hans Afkom

,
forekommer adskilligt her. Om

den anden, Helge, der er bekjendt i Islands Historie som

Landnamsmand
,
med Tilnavn Bjola (bjola)

,
see Landn.

I P. 11—12 Cap. og 12 P. 16 Cap.; jfr. Laxdæla-Saga

(oversat af Repp, udgiven af den Kgl. Arnæ-Magnæanske

Commission 4, 1826) S. 2 o. f. samt Landnama 1 P. 16

og 11 Cap.; 2 P. 11 Cap.
2
) Jvf. endvidere Snorre Sturleson i Harald Haarfagers

Saga, 20 og 22 Cap.
J
) Den forste Aarsag til Ketils Udvandring og flere Om-

stændigheder derved fortælles noget anderledes i Laxdæla,

som ogsaa foregiver at Bjorn udvandrede da strax fra

Norge med sin Fader m. m., hvori Eyrbyggja og Landnama

dog sandsynligviis staae mere til Troende.

*) Om hende fortælles mere i de ovenanforte Sagaer,

samt endvidere her ovenfor i Thorflnn Karlsefnes Saga

S. 354, 356, 449.
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styrelse paa Helga feil. Da tog Thorgrim, hendes

Son* til Alptaf‘jord, og blev opfostret der hos Thor-

brand. Han var noget balstyrig i sin Barndom, og

blev derfor kaldt Snerrir, men derefter Snorre 6 3
.

5
) See om Kong Olaf den Hvide, Begyndelsen til Thor-

iinn Karlsefnes Saga her ovenfor S. 352 o f., 444 o. f.

6
) Da Eyrbyggjas lærde Udgiver ikhe har hjendt denne

mærkelige Variant (austr for austan), er han bleven nodt

til i sin Oversættelse at udtrykke den Mening, som det fo-

rekom ham at Texten burde have, og saaledes forandre Kjo-

len til Dovrefjeld: Bjornus (e Jerntia) primum per Alpes

Dofrinos itinere orientali in Nidrosiam (Thrandheimum), et

deinde per regionem austrum versus
,
profectus cst, Jvf.

Varianterne.

7
) Skuta (hvoraf det Nydanske Skude, jvf. det Nederland-

ske Schuyt o. s. v.) var i gamle Dage en egen Art af lette

og liurtigseilende Fartdier, som dog vare af en meget for-

skjellig Storrelse.

8
) Oen Mostr er endnu bekjendt under Navn af Mo-

ster. Den har en særegen Mærkværdighed i Norges Kirke-

historie. Her skildres den som eet af Hovedstederne for

Thors Dyrkelse, men dog nedstammede Thora, Norges før-

ste christne Konges, Hakon Adelsteinsfostres, Moder derfra,

og der landede Kong Olaf Tryggveson forst i Norge, i det

Forsæt at bemægtige sig Riget og fordrive Hedenskabet

derfra, samt lod der den første Messe synge. Paa det samme

Sted (maaskee paa Ruinerne af Thors fordum beromle

Tempel) blev en Kirke siden opfort, som udgives for den

ældste af alle i Norge. Dens første Præst var Thangbrand,

siden berømt af sin Omvencfelsesreise til Island.

Uden for Kirken sees endnu (efter Jonge og Clausen) be-

synderlige Indtryk eller Afbildninger af Menneskers Fod-
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der og Hænder i den haarde Steen. Maashee horte dette

til den hedenske Overtro, hvilket da vilde erindre os om
Legenderne om saadanne Indtryk af Buddhas Fodder o. s.v.,

som ere meget udbredte blandt hans Religions Tilhængere i

Asien. Ellers har man vistnok tit i Europa forvandlet he-

denske Traditioner af dette Slags til christelig- katholske
• •

Legender. Den store O Moster, Muster eller Monster ud-

gjor endnu et heelt Kirkesogn
,
horende til Sdndhordlehns

Fogderi og Bergens Stift.

9
) Saadanne Orakelsvar indhentedes vel som oftest af

de hedenske Skandinaver, paa en lignende Maade, som Ta-

citus fortæller om de gamle Tydske, nemlig ved en Lod-

kastning (efter Guddommens forelobige Tilbedelse) med

smaae Kviste, Stave eller Spaaner, forklarede ved visse

Runer, Tegn eller Mærker, hvilke man tillagde een eller an-

den Betydning. Perser, ligesom ogsaa Meder, Skyther og

Alaner (tildeels Skandinavernes Stamfædre) havde forhen

lignende Skikke, som endnu bruges i Asien. See en ud-

forlig Udvikling heraf i den ældre Eddas danske Over-

sættelse, III, 77-92.

1 °) Landnamas 2 Parts 12 Cap. (som ellers kan jevn-

fores med disse Beretninger) melder, at Thorolf ogsaa lo-

vede at opkalde de Egne eller Steder
,
som han kom til at

besidde, efter Thor, og at hellige dem til ham. Den i

vor Saga omraeldte Skik finde vi ellers at være bleven

iagttaget af flere norske Hovdinger, der tillige havde væ-

ret Tempelforstandere, som udvandrede til Island og ned-

satte sig der. See f. Ex. 4 P. 8 Cap. om Thorhadd den

Gamle, forst Hovding og Hofgode eller Tempelforstander

paa More (Mærinni) i det nordlige Norge. Fdrend han

drog til Island, nedbrdd han Gudehuset, men tog den un-

der dets Grund værende Muld, samt dets Soiler, med sig.
• •

Han tog Stodvarfjorden paa Osterlandet i Besiddelse, og

gav for den visse Anordninger om Stedets Fred og Ilel-
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lighed, der lignede de af Thorolf Mostrarskæg givne,

hvorom mere i det folgende (Anm. 25). Hin Maade, hvor-

paa de, som nodtes til at forlade deres elskede Fddested og

Bopæl, dog opbevarede en lille Deel eller Plet af den fæ-

drelandske Jord ved deres forste Helligdom i det nye

Hjem
,

synes at vidne om dyb Folelse og Hengivenhed for

den oprindelige Hjemstavn, hvis Hellighed ved en slig Ind-

vielse meddeeltes den nye, og sandsynligviis tillige troedes

at udvirke selve den dyrkede Guds Nærværelse og Yndest.

X1
) Disse Soiler have sandsynligviis staaet i Templet

ved begge Sider af Thors Alter og Hoisæde. Eilers vare

saadanne Stotter eller Soiler brugelige under det samme

Navn i Høvdingernes Vaaningshuse, og pleiede vel at staae

ved begge Sider af hans? eget Sæde. Vi finde at dette,

som var det fornemste i Storstuen eller Dagligstuen, havde i

gamle Dage tvende Navne, som endnu, synderlig nok, med

ringe Forandring bruges af de norske Bonder, nemlig a)

avndvcgi, andvegi, onduge
,
endnu i Norge Andvcege og

b) haseeti
f
Hoisæde, efter nyere norsk Talebrug Hdgsæte.

Den samme Skik findes ellers endnu blandt de svenske Lap-

per, efter Hogstroms Beretning. At den er af asiatisk Op-

rindelse, kan man vel slutte deraf, at Afganerne, et talrigt
••

Folk i Bjergegnene norden for Indien, ligeledes (efter Oi-

envidnet Elphintoneå Beretning) beholde den endnu. Og-

saa blandt de gamle Grækere var den brugelig, og de havde

tillige den Skik tilfælles med Nordboerne, at, naar Sonnen,

efter Faderens Dod, satte sig i hans Sæde, overtog han,

med det samme, Husets Bestyrelse, og satte sig i Besiddelse

af den tilfaldne Arv. Baade Skikken og Sædets Navn ere

forlængst komne af Brug i Island, skjont Ordet hdsceti

vel endnu bruges, men kun om en fyrstelig Throne. Nord-

boerne havde desuden, i store Huse, et andet ondvegi eller

Forsæde for hoitagtede Gjester o. fl. Mærkelig er den Va-

riant i flere af de bedste Haandskrifter ,
at Thors Billede
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var udskaaret (altsaa i Form af en Buste eller Herme) paa
den ene Ende (af begge Soilerne). Herved bekræftes P.

E. Mullers Gisning (i Sagabibl. 1, 190)
k
.Venteligen har

paa Pælenes Ende et Afgudsbillede været udskaaret;" paa
samme Sted bemærker han (efter Diet van Bry America 1

Ih. lab. 18), at de vilde Yirginianere fordum havde saa-

danne liellige, med udskaarne Menneskehoveder for oven
udzirede Pæle, omkring hvilke de pleiede at dandse paa
en aarlig Fest*

12
) Mange lignende Lofter, aflagde af de fra Norge til

Island udvandrede Nordmænd, ommeldes i Sagaerne.
1

3

)
Den har endnu paa Islandsk Navn af BreiSiJjtirSr.

Af danske Sofarende kaldes den og Brede -Bugt, ligesom

den her ovenommeldte ostligere: Faxe-Bugt (paa Islandsk, al-

deles som i gamle Dage, Faxa/jdr'SrJ. Fra den sidstnævnte

udgaae — ligesom og fra Brede-Bugten — mange mindre
Fjorde og Vige

, hvorved Islands nu mest belijendte Ste-

der Reikevig, Reikjavik

,

og Bessested, BessasttiSiVj ligge.
1 4

) Her har vel Membranen A den ene rigtige Læse-
maade Thorsvaag

,
thi Thorolf kunde ikke da strax kalde

Vigen Hofsvaag, efter et Tempel som neppe var paatænkt,

end mindre opfort.

1 s

) Denne Maade, at tage et ubeboet Land i Besiddelse

ved at omgaae det med tændt lid, afskyde blussende Pile

o. s. v., var temmelig almindelig blandt Islands fdrste Land-
namsmænd eller Nybyggere. Det skete deels med Hensyn
til Alter- og Huus-Ildens Hellighed, deels formedelst den
ældgamle Overtro, at Ild kunde skræmme og fordrive

Trolde og onde Aander, som for havde havt Tilhold i disse

ode Egne. See ellers herom Eddalæren og dens Oprin-

delse I, 352-53, 370-75 samt Le V Mythol. Bor. S. 539
o. f. Dr. Henderson bemærker i hans Iceland (II

, 66),

at en lignende Skik holdtes vedlige paa Skotlands vestlige

Oer (de her foran ommeldte
,

af Nordmændene saa tit be-
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sflgte, samt tildeels beboede og beherskede Syderoer) lige

til Enden af det 17de Aarhundrede. »

1G
) Ordet regin betegner vel især Naturguderne eller

Elementernes Guddomme. De dem tilegnede Nagler eller

Som i Templets Hflisædessfliler
,
betegnede muelig ved ef-

terhaanden at indslaaes (ligesomRomernes clavi sacri eller

annales i deres Templer) de Aar, som forlob fra Templets

Bygning, og betragtedes som Gudernes Gave.

l7
) Ogsaa de hedenske Romeres, Grækeres og andre Na-

tioners Templer havde lignende saakaldte Adyter.

1 8
) Her ere vist Membranens, som og de fleste flvrige Haand-

skrifters, Udtryk, der beskrive den saakaldte stalli som et

Alter
,
at foretrække for den trykte Eyrbyggja, som af det

ene Ord, ved et urigtig indskudt oÆ, danner to forskjellige

Forhoininger.

1 e
) Denne hellige Ring var, i forskjellige Templer, en-

ten af Sdlv eller Guld. Haandskrifterne angive dens Vægt

meget forskjellig. See om alt dette Angivelsen under

Texten af de afvigende Læsemaader. En veiet eyrir eller

Ore holdt ellers, efter vor Vægt, enUnzc; see i flvrigt om
disse gamle Vægtforhold, oplyste af Skaalvægter og Lod-

der fra Hedenold, fundne i nordiske Gravhoie, Nordisk

Tidsskrift for Oldkyndighed (1833) I, 401. Den herom-

meldte Armring (af Sfllv eller Guld, efter de afvigende Va-

rianter) har saaledes veiet 20 Unzer eller 1 Pund og 8 Lod;

den her angivne Vægt passer saaledes meget bedre end de

flvrige Læsemaader: 2 eller 9 Orer, saa at hines tvieyringr

maa være opkommet ved en Feillæsning af vor Texts tvi-

tugeyringr. Dette indlyser indvidere deraf, at den Alterring,

stalla-hringr
,
som Thorolfs Efterfølger i hans hflie Embede,

Snorre Gode, senere bar paa Armen, men skjult af Ærmet,

modstod saaledes, i en Træfning, en kraftigKæmpes Hug af

et Sværd, atHaandledet blev ubeskadiget. Muelig var endog

denne Armring den selvsamme som den herommeldte. See den
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trykte Eyrbyggja, S. 230. At Ringen siges at have været

motlausy eller uden Sammenfoining, kan ellers forstaaes paa

to Maader nemlig a) om en aldeles glat Ring, hvis Sam-

menfoining ingensteds kommer tilsyne, eller b) om en af de

Armringe (til Haandleddet), som tit i Norden ere fundne af

Guld, og som vel have tvende- Ender, men som ikke altid

synes at have kunnet slutte tæt til hinanden. Naar Enderne

saaledes ikke kunde modes, kan en saadan Ring ogsaa, for

saa vidt, kaldes motlaus . Jvf. den næstfdlgende Anmærkning.
2 °) Efter Landnåma (4 P. 7 Cap.) skulde Goden overalt

i Island
,
forend et lovligt Thing blev sat

,
offre en Oxe

og bestryge Ringen med Offerblodet, forend han satte

den paa sin Haand. At Ringen nodvendig maatte være

uden Sammenfoining, bemærker den ikke. Den meddeler

ogsaa Parternes Eedsform: ved FreyT, som Landmænds,

Jorddyrkeres og Hyrders Guddom; Njoj'dy som Havets og

Vandenes Gud, og den almægtige As, d. e. enten Thor eller

Odin, eller og maaskee overhoved den Gud, som den Svær-

gende, med den Sekt, hvortil han horte (thiselv det heden-

ske Norden havde adskillige slige) ansaae for den hoieste.

Saaledes kan man vel forstaae den ellers synderlige Om-
stændighed, som berettes af brittiske Annalister om de

hedenske Danskes Hovdinger, som forte Krig i Eng-

and i Aaret 876, at de aflagde Ed ved deres Armringe.

Store Armringe
, saadanne som ommeldes sidst i Anm.

19, see vi tillagte Celternes Fyrster eller Druider, j>aa ro-

merske Mynter fra de forste Keiseres Tid, saavelsom og
paa adskillige saakaldte barbariske Mynter (slaaede af Gal-

ler eller Germaner), hvoraf nogle f. Ex. haves i Cancellie-

raad Thomsens udmærkede Myntsamling her i Staden.

Paa een af dem sees en Mand i lang Kappe eller Talar, som
knæler og holder foran sig en saadan stor Ring eller Arm-
baand

,
med udstrakt og halvoploftet Arm. Muelig fore-

stilles lier da en saadan Edsaflæggelse til Minde om en
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Tractat eller et Forbund som den her i Texten ommeldte.

Disse Armringe svare, i Form og Storrelse, til saadanne

af flint Guld, som i de nyeste Tider ere bievne fundne i

Jorden i Sjælland og Fyen. Ellers brugte (lige til det

18de Aarhundrede) de norske Finlappers saahaldte Blod-

mænd (omtrent ligesom de Gamles blotmenn eller bloSmenn)

som deres Offerpræster
,

naar de foretoge de til dette

Embede horende Handlinger, en Ring eller Kjede af Me-

tal
,
der rimeligviis svarede til Skandinavernes Gode-Ring;

(Jfr. Anm. 19, 21, 21). Navnet hlaut , hleyt > leyt , leitj

som det paa forskjellige Maader skrives
,
og som betyder

Offerblodet, er aabenbar de norske Finlappers liet
,

der

har den selvsamme Betydning. De bestroge eller be-

stænkede ogsaa Afgudernes Billeder samt smaae Kjeppe

(maaskee svarende til de her ommeldte Loittene), tilsidst

opreiste ved Offerstedet, dermed. Jfr. Varianterne, samt

andre gamle Beretninger om de hedenske Nordmænds
Ofiringer. Den ivrige Hedning i Islands Hedenskabs sid-

ste Tider, Skjalden XJlf Uggasonj synger i eet af sine Digte

om hcilags tafnshlaut (det hellige Offers Blod). Ellers

skal luit i Siamesisk betyde Blod.
2a

) At den samme Afgift, i Islands hedenske Tider,

var lovbestemt paa dets modsatte yderste Kant, Ostfjor-

dene, see vi af den endnu uudgivne Broddhelga Saga i

2det Capitel. Jfr. Landnama 4 P. 7 Cap. som sammen-

ligner Tempelskatten med den senere Kirke - Tiende. De
hedenske Templer havde dog langt storre Sogne end de

nyere Kirker, og kunde saaledes let overgaae dem, baade

i Pragt og Storrelse. Et andet saadant fra samme Tid,

opfort paa Gaarden Hof paa Kjalarnes (i Nærheden af

Reikevig) af Goden Thorstein, Ingolfs, Islands forste Be-

boers
,
Son

,
beskrives saaledes i Kjalnesinga-Saga : Det

var forsynet med en rund Kuppel, Tapetserier, store Vin-

Oxonljuid* Historiske Min desmarker. I Bind. (*37)



578 UDDRAG AF EYRBYGGJA.

duer o. s. v. Alteret var oventil beslaaet med Jern, da en

uudslukkelig Ild skulde brænde derpaa. Det stod lige

for Thors Billedstotte, da han der var den fornemste af

Guderne. Andre lignende Efterretninger maae vi her for-

bigaae og henvise til Finn Magnusens Bidrag til nordisk

Archæologie S. 24; Jfr. 113 o. f.

23
) Saadanne CMFergilder vare meget hyppige blandt

de norske Finlapper næsten lige til vore Dage, og hol-

des endog af Thors Dyrkere i det russiske Asien.

2 4
) Vigrefjord (VigrafjorSr) har nu tabt sit gamle Navn

(hvilket Hofsvaagen dog har beholdt), men kaldes Soire-

vaag (Saurcivogur

)

efter en i Nærheden liggende Gaard.

25
) Lignende Anordninger finder man og at flere Land-

namsmænd fra Norge, som der havde været Gudernes

Præster, have gjort for andre hellige Steder i Island

f. Ex. Thorhadd den Gamle, som havde været Hofgode

paa More i det Trondhjemske
,
om hele Stodvarfjorden

(paa Østerlandet), dog med den Forskjel, at lovlig hjem-

let Kvæg maatte aflives der. Den samme Fredhellighed

havde forhen fundet Sted paa hans norske Besiddelser

(kaldet Mærina-hclgi : Mures eller Moreboernes Hellighed).

Jvfr. ovenfor Anm. 10.

26
)
Denne Tro stemte temmelig noie overeens med de

norske Finlappers, fordum ogsaa Thors Dyrkeres, Me-

ninger om et Slags saligt Ophold efter Doden i visse hel-

lige Bjerge. Det samme fortælles og om forskjellige an-

dre hedenske Islændere af norsk Oprindelse. — Det her-

ommeldte Helgafell er ellers af tvende beromte brittiske

Forfattere, Sir Walter Scott og Prof. Hooker blevet

urigtig sammenblandet med et andet Bjerg af samme
Navn, ved Havnefjord (HafnarfjorSj i det sydlige Island.

27
) Af dette ældgamle, skjont ikke længe brugte, Ting-

steds Steensætninger m. m. sees endnu (efter en Beret-

ning fra Pastor Gisle Olafsen til Commissionen for Old-
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sagers Opbevaring i Danmark af 7de Aug. 1817) for-

skjellige Levninger paa Gaarden Hofstades Grund og Næs-

sets sydvestlige Kant, skjont meget forstyrrede af Sogang.

Efter en Indberetning til samme Commission fra Kjob-

mand Hr. Boge Benedictsen (en virksom Ynder af Is-

lands Oldsager og Saga-Literatur) af 2 Januar 1818, seer

man endnu, paa Gaarden Hofstade, der ved Stranden,

Levninger af Gjerder eller Vægge
,
for en stor Deel ned-

brudte af Havbrændingen. „Man troer," siger han deri,

„at disse Ruiner ere snarere en Levning af Templet, end

af den ældste Domkreds, som nu maaskee er ganske

forsvunden af den ommeldte Aarsag." Efter Hendersons

Beretning viser man endnu Templets Beliggenhed, tæt

ved Gaarden Hofstade, paa Halvoens vestre Side (Icctand

11, 67). — Rimeligviis havde disse Rudera alt for længe

siden været ndie undersøgte, hvis ikke den store Dig-

ter, Oldgrandsker og Naturkyndige, ViceLaugmand Eggert

Olafsen, i det han, i sin bedste Alder og nylig gift, vilde

Hytte til Gaarden Hofstade, som sin faste Bopæl, i Aaret

1768, med sin unge Kone og antagneHuusfolk, var omkom-
men paa Bredefjorden ved et hoist ulykkeligt Forlis, hvor-

ved hans talrige Haandskrifter og egne vigtige literære

Arbeider ogsaa tabtes.

28
) Originalen har det besynderlige (ellers i gamle

Skrifter tiere forekommende) Ord, dlfrek eller dlfreki

Efter vor Mening betegner det tydelig og ligefrem Al-

fernes Fordrivelse eller Forjagelses-Aarsag, hvilken For-

klaring den grundlærde John Olafsen fra Sovnoerne alt

har antaget, i Glossariet til Landtaama, skjont hans Svo-
ger, den fortjente Bjorn Haldorsen, i sin Islandske Ord-
bog* giver Ordet en anden (langt utydeligere) Oprindelse.

De gamle Skandinaver ansaae Alferne for underordnede

Elementaraander eller Natur-Guddomme , samt viste dem

(»7 *) '
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andægtig Dyrkelse og Ærbodighed ved særegne Hoitider,

Offringer m. m. Yisse Steder meentes de i Særdeleshed

atynde, men det sikkreste Middel til at fordrive dem derfra,

eller opirre dem mod Menneskene, var den saakaldte ålj-

reki. Endnu i det 18de Aarhundrcde foregave Sverrigs

tryllekyndige Spaakvinder (efter Linné’s Beretning) at

de fleste Sygdomme foraarsagedes af en saadan Uforsig-

tighed, (som maatte afsones med visse Bonner og Offrin-

ger), skjont den engelske Almue tildeels anseer det for

fortjenstligt paa den Maade at fordrive onde Aander. At

Overtroen om Alferne
,
under forskjellige

,
dialektisk af-

vigende Navne, som ligne det gamle, lige til vore Dage

har vedligeholdt sig i Danmark, Norge, S verrig, Storbri-

tannien, Tydskland o. fl. Steder er ellers bekjendt nok.

29
) Det samme Skjær beholder endnu dette ældgamle

Navn.
30

) De havde nemlig antaget Christendommen paa

Syderoerne eller i Irland, hvor den da forlængst var ind-

fort. See ellers, saa vel herom, som om Bjorns her for-

talte Begivenheder, den kortfattede Udsigt derover i Land-

namas 2 Part Ilte Cap. Der siges endvidere: at han

forte en anseelig Huusholdning, og lod sit Kvæg om Som-

meren drive til Sæterhuse (sel) i den tilgrændsende Bjerg-

egn; endelig berettes der adskilligt om hans Afkom, som

stemmer overeens med Eyrbyggja.

31
) Om Aude og hendes Bopæl forekommer mere i

Thorfinn Karlsefnes Saga.

32
) Denne Geirrod ommeldes ogsaa i Landnama (2 Part

13 Cap.); uden at noget berettes om hans Forfædre, til-

foies der dog den mærkelige Underretning, at han, tilli-

gemed hans Medreisende, Fingeir og Ulfar Kappe, droge

til Island fra Halogaland (nu Helgeland). Den ene Grændse

for hans Landnam (eller selvtagne Jordbesiddelser) næv-

nes der Langedalsaa (Elven Ldngadalsd, som vel med et

t
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andet Navn kaldtes Långå eller Langaa). Det Stykke

Land, som Geirrpd gav Ulfar, siges at have ligget paa to

Sider af Bjerget Ulfarsfell, og inden for dette Fjeld, tveim

megin Ulfarsfells ok fur innan ffall. Landnama melder

endvidere: at Geirrod havde en Son, kaldet ThorgeirKeing*

som Hyttede Gaardens Bygninger fra den flakke Strand-

bred (hvoraf den forst fik 3^avn) hoiere op til Fjeldsi-

» den og til deres nærværende Beliggenhed. Denne Gaard,

som forhen blot kaldtes Eyre, kaldtes ellers længe, for

at skille den fra andre af samme Navn, GeirraiiSar-

eyri , af dens forste ovennævnte Opbygger, men senere

og nu for Tiden, Narfeyre d. e. Narfa-eyri, efter en langt

senere Bygherre eller Eier af Navnet Narve. Den ligger

ved Alptefjorden, og har en Annexkirke, horende til Brei-

debolstads Kald, samt horer ellers til den saakaldte Skov-

strand, Skégarstrondj et Bvgdelag, (ligesom de fleste an-

dre i denne Fortælling ommeldte) i det nuværende Snee*

fjeldsnæs Syssel.

33
) Om ham hedder det udførligere i Landnama: (7. c.J

GeirrauSr gaf Finngeiri land uppi um AlptafjorS ; liann

hjo par er nu heitir å KårsstoSum d. e. Geirrod gav Fingeir

Land oppe omkring Alptefjorden; han boede paa den

Gaard, som man nu kalder Karstade. Den samme Gaard

kaldes ellers i den nærværende Fortælling, snart Alpte-

fjord (Alptafjdr'Sr d. e. Svanefjorden,) efter den Bugthvor-

ved den laae, snart Karstade (.’KårsstaSir). Aarsagen til

Navnets Forandring
,
som forst skete længere hen i Ti-

den, fortælles i Eyrbyggja-Saga, og vil blive nærmere om-

meldt i een af de sidste blandt disse Anmærkninger. Om
Finngeirs Son, Thorfinn m. m. ere Landnamas Efterret-

ninger ligelydende med de i Texten indeholdte. Denne

Egn omtales saaledes i Olafsens og Paulsens Reise gjen-

nem Island (1 ,
370-71) : Alptefjoi den ,

eller rettere sagt

Egnen indenfor den, var tilforn besat med mange Gaarde,



582 UDDRAG AF EYRBYGGJA.

men de bleve ddelagtei den sorte Dod" (den saaledes kaldede

Pest, som hærgede Island i A arene 1403 og 1404) „og er

siden den Tid ikke bleven beboet. Man seer endnu Lev-

ninger af Husene; Egnen er smuk og beleilig, saa den kunde

bebygges igjen.’' Da den beromte engelske Reisende, Dr.

TIenderson, i Aaret 1817 reiste forbi Alptafjorden, fandt

han denne Bugt at være bedækket med Svaner, og saaledes

vel svare til sit oprindelige Navn. Der gives ellers i Is-

land endnu to Fjorde og Bygdelag af samme Navn*, den

ene ligger i Isefjords-Syssel, paa det nordlige Yesterland, og

den anden i Sdnder-Mule-Syssel, paa det sydlige Osteriand.

3 4
) Thorbrands Sonner, Snorre og ThorleifKimbe, droge

fra Island til Gronland, men den fdrstnævnte derfra til Ame-

rika, og deres udforlige Levnetsbeskrivclser ville derfor, for-

saayidt de haves, meddeles her i det følgende.

35
) Den forhen saakaldte HvalaJjordr eller Urthvala-

fjorSr, menes ellers (ogisær nu) at være kjendt under Navn

af KolgraJarjJdrSr (paa det nyeste Sokort over Island: I(ol-

graverfjord). Udforlige Efterretninger om den hernævnte

Vestar og hans Landnam m.m., Jæses i Landnåma 2 P. 9 C.

36
) Denne Herse (en Titel, som svarede omtrent til det

nyere Friherre, indtil den afskaffedes ved Enevoldsregje-

ringens Indførelse i Norge) boede paa Agde, og varbesvogret

med de mægtige og beromte Lade-Jarler.

37
) Denne Gaard, (hvor man endnu seer adskillige Ru-

dera af store Oldtidsbygninger) kaldtes ovenfor OndurtSar-

Eyri. Nu er den mest bekjendt, ligesom fordum, blot un-

der Navn afEyre, men kaldes dog undertiden Hallbjamar-

Eyrc. Den har et Hospital for Spedalske, oprettet i Aaret

1052, og det Bygdelag, hvori den ligger, kaldes, efter

den, Eyrarsveit . For har den havt en Kirke, som for-

længst er afskaffet, men dens Kirkcgaard forvandlet til en

Kjokkenhave. Af denne har man, for nogle Aar siden, op-

gravet Brudstykker af forskjellige Gravstene, hvorpaaRune-
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skrift var indhugget. Indskrifterne, som alle vare i det

islandske eller oldnordiske Sprog, synes kun at have været

korte ,
i Formen lignende de tvende Gravskrifter paa grøn-

landske Gravstene, hidbragte i Aarene 1830 og 1831. De

ere afbildede i Hendersons Iceland II., 56-57 samt be-

skrevne af forhenværende Præst til Setberg (nu til Thing-

valle i Arnes-Syssel) Hr. Bjorn Paulsen
,

i en Indberetning

til Comm. f. Olds. Opbev. af 14Sept. 1817 ;
Jvfr. Ant. Ann.

I V., 347-49. Den Islandske Ordbogs og flere for Island nyt-

tige Bogers Forfatter, Provst Bjorn Haldorsen, var dets Sog-

nepræst fra 1781 til sinDdd, som indtraf (efter at han i sin

bedste Alder var bleven fuldkommen blind) 1787.

38
) Om Geirrid indeholder Landnama (1. c.) lignende

Efterretninger. Af disse kan dette dog endvidere bemær-

kes. Hun tog til Island, efter sin Mand Bjorns Dod, og var

den fdrste Vinter over hos sin Broder Geirrod, som det

næste Foraar gav hende Bolig i Borgardalen. Om hendes

Gjæstfrihed siges der : Hun sad selv uden for sit Huus, og

indbod de Reisende til Gjæst hos sig. Ellers fortælles no-

get lignende om adskillige andre af Islands forste Beboere.

Efter Præsten Hr. John Hjaltalins ovenommcldte antiqva-

riske Indberetning (1817) paaviser man endnu endeel Ru-

dera af Geirrids Gaard paa Borgardal, men meget af dem

synes at være nedbrudt af Sogang. Da Dr. Ilenderson

1815 kom til den i Nærheden liggende Gaard Narvore

(Narfcyri), foregav en der daværende Bonde, som ei næv-

nes, men som varen gjæstfri Mand
,

at han nedstammede

fra den beromte Geirrid.

39
) Om Thorolf Skjævbeens Opvæxt, afviger Landnama

noget fra Eyrbyggja. Der siges nemlig: at Thorolf tog

ung fra Island til Udlandet, og gav sig til at være Viking

(Sørover eller Sokriger), men at han siden, efter sin Mo-

ders Geirrids Dod, vendte tilbage til Island o. s. v.

40
) I denne for Thorbrands Sonners herefter folgendc
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Levnetsbeskrivelse
,

ved Tildragelsens Følger, særdeles

vigtige Post ere Landnamas Beretninger tildeels meget for-

skjellige. Thorolfs Tvekamp med Ulfar og dens Hensigt

fortæller den vel paa samme Maade, men siger endvidere:

at nogle af Ulfars efterladte Jorder tilfaldt Tliorolf, men
andre Thorfinn til Alptefjord, som besatte sin Andeel med
sine Frigivne, Ulfar og Orlyg.

41
) Om denne yngre Geirrid

,
som blev beskyldt for

Trolddom og Mareridt
,
men frikjendt ved Rettens Dom,

indeholde baade Eyrbyggja og Landnama temmelig vidtløf-

tige Beretninger, som ikke vedkomme de i nærværende

Værk heromhandlede Personers Oprindelse eller Levnets-

beskrivelser, hvorfor de og her udelades.
42

) Thoraren Svarte var en tapy>er Kriger og en dygtig

Skjald. lians Bedrifter i Island fortælles i Eyrbyggja, ind-

til han tog derfra til de vestlige Lande (England
,
Skotland

eller Irland). Med den i nærværende Fortælling meget om-

talte Snorre Gode havde han betydelige Stridigheder. Hans

Søster Gudny var gift med den ogsaa her forekommende

Vermund, kaldet den Smækkre. Iden trykte Eyrbyggjas

latinske Oversættelse og Register staaer ved en Feiltagelse:

Gudnius (Gudni
') Tliorolji /illus.

43
) Efter troværdige Beretninger seer man endnu bety-

delige Levninger af denne Gravhøi, og Næsset, hvorpaa

den staaer, beholder sit gamle Navn.
44

) Thoras, Audes Sønnedatters, anseelige Herkomst op-

lyses nærmere ved Anm. til Thorfinn Karlsefnes Saga. Det
er ellers ikke ganske usandsynligt

,
at dette Ægteskab

,
li-

gesom det mærkværdige Haandskrift af Eyrbyggja D ( J 58)
beretter, først aftal tes veddet afThord Geller mellem Thor-
stein og Kjallaks Sønner sluttede Forlig. See Varianterne.

45
) Denne Kjallak Bjørnsøn til Kjallakstade var for-

skjellig fra Kjallak Bjornson til Bjornshavn (Bjarnarhofn).
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Landnama (i 2 P. 19 C.) opregner hans 8 Sonner, som alle

bleve voxne. Desuden havde han een eller liere Dottre.

*«) Her er Membranen A (309) ved dens fra den trykte

Eyrbyggja langt afvigende Læsemaade særdeles vigtig
,
og

i det hele ei usandsynlig. Den siger nemlig at Thord Gel-

ler har givet Thorgrim Kjallaksdn sin Datter (‘dottur sina)

Thorhilde til Ægte. Den Trykte og liere sige derimod at hun

vel var beslægtet med Thord
,
men en Datter al hans Na-

bo, Thorkel Meinakur. Hverken Landnama eller Laxdæla

give her nogen Oplysning. I ingen af dem forekommer

den nævnte Thorkel, som saaledes neppe har været iiogen

udmærket eller anseelig Mand. De llcste Excmplarer af

Landnama lade Thorgrims Hustrues Navn staae blank. Kun

eet af dem (Ej kaldet Melabogen) nævner hende Yngviide.

Thord Gellers Forhold ved denne Ledighed synes, saale-

des som de Heste Exemplarer af Eyrbyggja berette det, at

være noget usandsynligt, men det modsatte kan siges om

Membranens Beretning. Det er derfor mueligt at den er

her ene rigtig, men at de ovriges Shrivemaade har indsne-

get sig ved at læse fostrdåttur for dåttur

,

da det hele op-

klares, thi den Skik var almindelig blandt Nordens gamle

Høvdinger at anbetroe deres Born i en ringere, men dog

som oftest velhavende Mands Opfostring og Opdragelse.

* 7

) De mærkelige Rudera af dette Thorsnæs Thing, tilli-

gemed Offerslenen o. s. v. ere udforlig beskrevne i Indled-

ningen til nærværende Afdeling, da de kunne antages som

normale for de ældste grdnlandske Indretninger af dette

Slags. En ypperlig og med megen Lærdom udfort Skil-

dring over de hoist mærkelige Levninger, som man endnu

finder af vore nordiske Forfædres Thing- og Offersteder paa

Orkenoerne ogHetland (eller Shetland) ved denberdmteDr.

Hibbcrt er indfort i Archceologia Scotica (1831) III, 10o-2J0.

Jevnfor vor altfor tidlig tabte Borge Thorlaciuss Afhandling
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om Iledenoldshoie og Steensætninger i det Skandin. Lit.

Seis li. Skr. for 1809 (5te Aargang).
48

)
Opbyggeren af denne Gaard ved det hellige Bjerg,

Thorstein, tillagde den vist og en særdeles Hellighed. Ef-

ter Varianterne blev ogsaa der et stort Tempel eller Gude-

huus, hof, opfort (saa at enten Templet fra Hofstade er ble-

vet forflyttet dertil
,

eller dette har tjent til Brug for Go-

den og hans egne Gjæster). Hans Sdnnesdn Snorre Gode,

som ellers ikke viste sig utilboielig til Christendommens An-
tagelse, havde dog en stor Ærbddighed for Bjerget Ilelga-

fell, og begav sig, efter hans Forfædres Skik, stedsederhen,

naar vigtige Sager skulde overlægges, eller saadanne Beslut-

ninger tages. De have altsaa meent, at de der begavedes

med guddommelige Indskydelser. Strax ved Christendom-

mens lovbefalede Indførelse lod Snorre een af Islands æld-

ste Kirker opfore paa Hplgafell. Thorkel Eiolfson fandt

den for indskrænket, og vilde i dens Sted opfore en anden

af uhyre Størrelse, men han satte Livet til paa Bredcfjor-

den ved Bygningsmaterialernes Flytning fra Skibet. Den
berømte Gudrun Osvifursdatter (om hvis mærkelige Lev-

net Laxdæla handler) sogte
,
paa Helgafel ls Gaard, som tre

Mænds Enke
,

at lyse ved en Hellighed, som stod i en syn-

derlig Modsætning til hendes Færd i de yngre Aar. Ende-

lig vandt Stedet en fornyet religiøs Anseelse ved et Munke-

klosters Forflyttelse hertil fra FJato (Flatey') paa Brcde-

fjorden (hvor det kun havde staaet i 12 Aar) i Aaret 1184.

Det blev meget rigt, og dets Munke synes at have havt

Sands for Literatur og videnskabelige Beskjeftigelser, men
ved Reformationen blev Klosteret ilde medtaget og ophæ-

vet (1543), dets herlige Haandshrifter adsplittede eller øde-

lagte, men dets betydelige Jordegodser inddragne og er-

klærede for Kongelig Eiendom, samt overladte til en Bon-
s

des, Dadc Gudmundsens
,

Forvaltning. Den sidstnævntes

Fjende, Holums Stifts og det hele Islands sidste kathol-
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ske Biskop, Jon Arccen, som til sin Religions Forsvar gjorde

et formeligt Opror mod den Kongelige Regjering, be-

mægtigede sig vel 1549 Gaarden Helgafeil, og oprettede

der igjen Klosteret, samt gjenindsatte Abbed og Munke;

dog blev denne Restauration af kort Varighed, thi i Ef-

teraaret 1550 blev Bishoppen med hans to Sdnner (Laug-

manden Are og Provsten Bjdrn) tagne til Fange af Dade

Gudmundsen efter en for dem uheldig Træfning paa Sdi-

dafell, hvorfra de bleve forte til Skalhol t, og der offent-

lig halshuggede. Det til Helgafells Kloster forhen lig-

gende Jordegods administreres endnu for Kongelig Reg-

ning, under Navn af Arnestappens Ombud, (Isl. Arnar-

stapa umlfoSj ligesom saadanne Krongodser endnu paa llet-

land kaldes Umboth-LanclJ. Noget deraf, skjont i Først-

ningen kun meget lidet, var dog strax blevet henlagt til

Helgafells Præstekald, som endnu ansees for at være eet

af de bedste i Island. Vi vilde ikke her have meddelt

Helgafells Historie saa udforlig, hvis der ikke havdes den

storste Sandsynlighed for : at den lidist mærkelige Eyr-

bpggja er bleven der fort i Pennen, og at vi skylde Hel-

gafells Munke de Membran -Fragmenter, som vi nu be-

nytte til dens vigtigste Parters Udgivelse. Det er end-

videre sandsynligt, at ligesom Indbyggerne af den Egn,

hvorfra Erik Rode var uddraget til Grønlands Opsdgelse,

og saavel han som mange andre (hvis Levnet vi tildeels i

nærværende Værk kunne meddele) end senere til dets Be-

boelse, maatte have størst Interesse for Beretningerne om
den nye Colonies Beskaffenhed og Skjæbne, — saa maatte

ogsaa denne Tilbdielighcd gaae over til de i Thorsnæs

Thinglaug værende Geistlige, som i Islands ældre christne

Tider heldigviis gave sig af med at optegne Landets Hi-

storie og dets mærkværdigste Mænds Bedrifter. Helga-

fells Kloster har sikherlig havt sin Andeel i denne lite-

rære Fortjeneste, skjont den nu ikke er fuldstændig be-
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kjendt. Derimod vide vi bestemt at. to af’ Egnens Præ-

ster skreve den berdmte Flatdbog, som indeholder nogle

af de vigtigste Hovedkilder til Grdnlands ældste Historie

og Beretningerne om Amerikas forste bekjendte Opda-

gelse. See Indledningen til Erik Rodes Saga. Vi maae for-

mode at Originalerne til disse herlige Oldshrifter have tii-

hort Helgafells Kloster, hvor man og mener at Ivar Beres

Beskrivelse over det gamle Gronland fordum er blevet be-

varet
,

og hvor endelig den sidste grønlandske Munk si-

ges at have fundet Tilllugtsted, skjdnt Fortællingerne om
ham endnu ikke kunne regnes til de troværdige. I Hel-

gafells Kirke har man ellers, i nyere Titler, fundet tvende

mærkværdige Levninger af Islands ældste Haand- og Ind-

skrifter, som dog, desværre! atter ere tabte, nemlig: EtMa-

nuscript kaldet Gudrun Osvifursdatters Runebog
,
omhand-

let i Worms Epistler 2 Tome, S. 1040, 1051, o* fl. St.

som fundet der under Alteret. Vel have nogle anseet

dets Tilværelse for tvivlsom, men det kan let være bort-

kommet eller ødelagt paa samme Maade, som den Tavle,

hvilken vi nu strax komme til at ommelde. Ved Helge-

fells Kirkes sidste Ombygning, ved dens i Indledningen om-

meldte Sognepræst, S. M. Holm, (hvortil han selv forfær-

digede alt Tømmer- og Snedker-Arbeide), fandt han un-

der Alteret en Steentavle fra den katholske Tid, af den

Art som i Island kaldes paxspjald (forhen ellers oscu-

lam pacis o. s. v.
,
hvorunder hellige Reliqvier ofte pleiede

at forvares) som var forsynet med en Indskrift, bestaa-

endc af angelsaxiske Bogstaver. Skjønt Præsten kunde

tegne, var han ingen Elsker af Literaturen, og brod sig

ikke om at afcopiere Indskriften, hvorimod han enten

bortkastede Stenen, eller lod den ved Skjodesløshed bræk-

kes i Stykker, som siden ere bortkomne. (See Dr. Hen-

dersons Iceland II., 68 69). Vi bemærke dette, med

Hensyn til den Muelighed, at saadannc Mindesmærker
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endnu kunne findes i Ruiner af grønlandske Kirker el-

ler Klostre som skjulte i Muren, eller nedgravede i Grun-

den, af de bortflygtede eller sidst uddode Geistlige.

49
) Det Var denne Thorstein Surt, som reformerede den

islandske Kalender, benved Aaret 960, med Hensyn til

en rigtigere Beregning af Epacterne eller Skuddagene,

sandsynlig efter Regler, som forben havde været Norges

præstelige Slægter bekjendte. See Lex . myth. bor . S.

ij 731-32. Hans Fader, Hallstein, Tborskefjordens Gode,

havde, ligesom dennes Fader Thorolf Mostrarskjæg, (ef->

ter Landnama 2 P. 23 C.) været Thors ivrige Dyrker. Hans

Hustru Osk, (eller: denonskede, attraaede) var en Dat-

1 ter af den fra Norge nedstammende Thorstein Rod
,
som

havde erobret sig et Fyrstendømme (eller saakaldet lille

Kongerige) i Skotland
,

skjønt han tilsidst blev ombragt

af de Undertvungne. See ovenfor S. 447 samt Begyndel-

sen til Thorfinn Karlsefnes Saga. Uden Tvivl bor de Land-

namas Udtryk om Hallstein, at han i Anledning af et Lofte

i gav Thor sin Son, saaledes forstaaes om denne eller en an-

den af hans Sonner, at han bestemte ham til Thors Tjene-

ste, som hans Hofgode eller Tempelpræst, og lovede at op-

lære ham i alt, hvad han dertil behovede at vide, hvori-

blandt Tidens Udregning var noget af det vigtigste.

so
)
Nordboernes hedenske Daab, hvorved det nyfødte

Barn, med Vands Overosning, gaves Navn, forekommer al-

lerede i Odins Runesang, hvori han (eller vel snarere hans

Præst i Gudens Navn) lover den, som af ham faaer denne

Velgjerning, Held i standende Strid. Den ommeldes og i

mange Sagaer. Af den endnu ikke udgivne Droplaugarsona

Saga seer man at den, som saaledes ddbte et Barn, havde

siden visse Pligter at opfylde mod det
,

eller i det mindste

ikke burde vise sig, naar den Ddbte blev Voxen, som den-

nes Fjende. Carl den Store og Ludvig den Fromme maatte

erhlære den Daab for ugyldig i Tydskland , som der var

i
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bleven udfort af de hedenske Offerpræster. Om Da ab en
blandt Hedningerne overhoved har Otto Sperling skrevet

en lille Bog (De baptismo gentilium). Vi vide at den brug-

tes og bruges endnu af de hedenske Perser, Inder, Mon-
goler o. fl. Blandt Finlapperne var den og i Brug (uden

Hensyn til den christelige Daab), endog (hemmeligen) ef-

ter deres Omvendelse til Christendommen, under Navn af

laugo (det Islandske laug j hvilket Navn man endnu især

tillægger den Nyfodtes forste Bad).

5 *) I)e hedenske Nordboer, som ikke mest dyrkede Odin,

eller ventede, som udmærkede Krigere eller Faldne paa

Valpladsen, at komme til hans Valhall, haabede dog, hvilket

man seer af denne og liere Beretninger, som Thors ivrige

Dyrkere, efter Ddden at fore et andet, roligt og lystigt Liv

i de ham helligede Bjerge
, hvilket vel svarer til de norske

Finlappers, som vare den samme Guddoms Tilbedere, for-

rige hedenske Tro, som endog vedvarede lige til det 18de

Aarhundrede (hvis den endnu er fuldkommen udryddet).

Jvfr.Eddalæren og dens Oprindelse, IV., 229 o.fl. 293 o.fl.

S2
) Udforlige Beretninger herom læses i Gisle Sursons

Saga (i Bjorn Marcussens Octavsamling: Fornmanna sogur,

Holum 1756 S. 132 o. fl.) Den ovenmeldte Thordis,

som her kaldes Sursdatter, (SursdottirJ , nedstammede

B. FORTÆLLING OM THORLEIF KIMBE OG
SNORRE, THORBRANDS SONNER.

12. porbrandr (porfinnsson) i ÅlptafirSi åtti
'

punSi 1

,
doti ur porfinns Selporissonar fra RauSa-

mel; pau 2

Voru bornpeirra: porleifr kimbi
3

ellztr,

annar Snorri
,

pri5i poroddr, fjorSi porfinnr, fimti

pormoSr; porgerSr
4
het dottir peirra

5

;
peir voru

porntfi, efter Navnets ældste ægte Form
, T } II% De feste

dorige purifii {her og i andre Tilfælde) J)iirri6i, S
.

3
)
saaledes
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fra Isefjorden. Hendes Fader var Thorbjørn Sur,, som

forst liom til Island fra Norge, efter at Landet var ble-

vet fuldkommen beboet, og hendes Broder den berømte

Kæmpe Gisle Surson, om hvem den ovenmeldte særegne

Saga haves. See ellers om dem P. E. Mullers Saga-Biblio-

thek 1, 167 o. 11. Mere om hende vil forekomme i For-

tællingen om Thorbrands Sønner.

s 3

)
Dette sidste Tilnavn (Snorre) synes han at have til-

lagt sig som et Egennavn
,

og har formodentlig ligeledes

modtaget det i den christne Daab
,
hvorved Thors Benæv-

nelse og Erindring da bortkastedes. Muelig har den gamle

nordiske Overtro, at de, der vare opkaldte efter Personer,

der kun havde levet kort, skulde have den samme Skjæbne,

ogsaa bidraget til denne paafaldende Navne - Forandring.

Ellers havde Nordens Hedninger den Tro (efter den gamle

endnu ikke udgivne islandske Fortælling om Thorstein den

Hvide), at de, som bare tvende Navne, skulde leve længe.

De mange oldnordiske Egennavne, som ere sammensatte

med de hedenske Guders (som Thor -Grim, Frey- Stein,

Thor-Halle o. 11.) horte vel hertil
,

da de egentlig ud-

gjorde to Navne. De norske Finlapper ansaae det ogsaa

for heldbringende at have adskillige Navne.

12. Thorbrand (Thorfinson) i Alptefjord 1 var

gift med Thuride, en Datter afThorfinn, Sel-Thorers

Son fra Rodemel 2
. Disse vare deres Born : Thorleif

Kimbeden ældste (Son), den anden Snorre, den
tredie Tliorodd, fjerde Thorfinn, femte Thormod 3

;

Tborgerde bed deres Datter. De Thorbrands Son-

D > f>eir, Tr. 3) kumbi, E,I1,T (stedse). 4
)

purifir (
rimelig-

uiis urigtig læst fra den lignendeAbbreviationfor porgerfcr) N.
l

) udel . af L.
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allir fdstbræSr Snorra porgrimssonar. [peir voru

allmiklir fyrir ser
1

.

I penna tima bjo Arnkell, son porolfs bæg-

ifotar, å BolstaS vi8 Va8ilshof8a. Hann var manna 2

mestr ok sterkastr, lagamaSr mikil 1 ok forvitri.

Hann var goSr drengr, ok umfram alla pari sveitat

vinsældum ok harSfengi, [ok var mjok betrfe8rungr\

Hann var ok hofgoSi, [ok atti marga pmgmenn4
.

porgrimr Kjallaksson bjo pa 1 Bjarnarliofn,

ok attu pau porliildr III sonu: Brandr var ellztr;

hann [bjo i Krossnesi vi8 BrimlårhofSa*
;
Annar

var Arngrimr; liann var mikill ma8r ok sterkr,

nefmikill, storbenlottr
6

iandliti, rauSbleikr å liar

[ok vikottr, snemma skolbrunn 7

,
eyg8r vel ok

mjok; hann var ofstopamaSr mikill ok fulir ojafn-

a8ar, ok fyri pvl var liann Styrr kalla8r. Ver-

munSrliétenn yngsti
;
liann var liarrma8r, mjorrok

friSrsynum
3

;
liann var kallaSr Vermundrhinnmjofi.

Son Åsgeirs a Eyri liét porlakr; liann atti

puri8i, dottur AuSunnar stola
9

or HraunsfirSi
10

.

pau voru peirra born: Steinporr, Bergporr
11

,
por-

m63r, por8r bligr ok Helga. Steinporr var fremstr
1

1

J

) tillægges af F, P. J

) tillægges afD} K} N.
3
) tillægges

af M, 4
) udelades afD, K} N,P, S, 5

) saaledes O, o. //. var

i Krossnesium hri'S , D, K, Ny
P, S

;

bjd i K. vift er Br., Tr ; ellers

Breilarhdffta , AI; Brimlahdfåa, II; Brumlarhoffta, T. 6
) stdr-

beindttr M, H,D
yKy 2V, U; stdrbriindttr , P, stdrbrynottr, T, 7

)

snemma vigkldkr, tidlig kampkyndig

;

skolbrunn ok eygftr mjdk

vel, M; vikdttr eller vigkldkr ude

U

af'D\K, jfr, S, 8
) PM/.hann

var mikill agælismaftr ,
Ijdslitaflr a har, han var en særdeles yp-

perlig Mand ,
havde lyst Ilaar* 9

) udel , af AI; stora, D y Et
2’;

sdta, Kyl/, 1 °) saaledes D, G, M, II, K,N, S

;

RaurasfirSi, urig-
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ner vare alleSnorre Thorgrimsons Fostbrodre4 og

alle tillige raske Karle.

I denne Tid boede Arnkel, en Son af Tliorolf

Skjævbeen paa Bolstad ved Vadilshofdé. Han var

(der i Egnen) den storste og stærkeste, en stor Lov-

kyndig og meget klog, tillige en brav Mand, og over-

gik alle i Bygdelaget i Folkegunst og Haardforhed.

1 det hele var han meget bedre end hans Fader.

Han var ellers Hofgode (Tempelforstander), og man-
ge Bonder horté til hans Thinglaug 5

.

Thorgrim Kjallakson 6 boede i Bjarnarhavn,

og havde med sin Kone Thorhilde tre Sonner.

Den ældste afdem var Brand; han boede i Krossnes

(Korsnæs) ved Brimlaalidfde. Den andenhed Arn-
grim

;
han var en stor og stærk Mand, havde en stor

Næse, grove Ansigtstræk, og rodblegt Haar med Kri-

ge i Tindingerne; tidlig fik han en bruunguul Farve,

men havde smukke og store Oine; han var yderst

voldsom og ubillig, hvorfor man kaldte ham Styr 7
.

Den yngste hed Vermund. Han var en lioi og smæk-

kerMandaf smuktUdseende; han blev kaldet Ver-

mund den Smækkre 8
.

Asgeir paa Eyre 9 havde en Son, som hed Thor-
lak; lian var gift medThuride, Datter af Audun
Stote fra Hronsfjorden. DeresBorn vare disse : Stein-

Bergthor, Thormod, Thord Blig og Helga.

Steindor var den ypperste af Thor!aks Born. Han
tig Tr, Ha, p 4

X1
) D, KjNjSj M) porbergr for Bergpdr, 12

)
saal. D

;

framast Tr.

Gronlandi historiske Mindes,n*rk.r, 1 Bind.
(
38

)
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barna porlaks. Hann var mikil] maér ok sterkr

ok manna våpnfimastr
1

,
ok liinn mesti atgervis-

ma<$r
a

;
hogværr var hann hversdagliga* [Stein-

porr var
3

til pess tekinn, at hinn prifti maSr liafi

bezt verit vigr å Islandi meS peim Helga Drop-

laugarsyni

4

ok Vemundi kogur. pormoSr var vitr

maSr ok stilltr vel. porftr blygr var akafamaSr

mikill [ok ororSr*; [Bergporr var yngstr ok po

hinn efniligasti
6

.

13. Snorri porgrimsson var pa XIIH 7
vetra,

er hann for utan meS [fostbræftrum smum

8

,
porleifi

kimba ok poroddi. Borkr digri, foSurbroftir hans,

gallt honum [i silfri
0

til utanferSar. peir urSu vel

reiftfari, ok komu til Noregs um haustit. [peir

voru um vetrinn å Rogalandi
10

. Snorri var meS

i Skjalgssyni a Sola, ok var Erlmgr vel til
i

hans, pviat [forn vinatta liaféi verit meS hinum

fyrrum frændum peirra Horfta - Kara ok porolfi

Mostrarskegg
11

. Um sumarit eptir foru peir til

Islands
,
ok urSu siSbunir. peir hoféu harSa uti-

vist, ok komu litlu fyri vetr
12

i HornafjorS, [ok

bjuggu par um skip sitt ok onnur faung. SiSan

keyptu peir ser hesta
13

. En er peir bjoggust fra

J

) vænstr ok fimastr, D
y
K. 2

) skjdtr til våpns, till. D,K, N,
3

) fat var sagt at hann væri, D, K, *) D.sonum, Tr (urigtigt)•

) udcl, Tri Texten ; berorfcr, F ; bratir, hidsig, U. °) por-

bergr var cfniligr raafir, D
yKy N. 7

) saal. ogsaa Ra,p-
y
XIV,

D, K, E, Fy
G, M o. a, ; XIII vetra i den Trykte er en blot Tryk-

feil, hvilket og den latinske Oversættelse viser•
8
)
peim,

*>) saal Tri Ra,p,M; silfr, H,T; L silfrs, D,K, T,N,S; L

merkr nilfrs, F,P,Q; L hundratia silfrs, U. At Summen har



UDDRAG AF EYRBYGGJA. 595

var meget stor og stærk, en udmærket Fægter og

overhoved en særdeles drabelig Mand. Dagligdags

var han sagtmodig (i Omgang). Sleindor ansaae

man for den tredie mest udmærkede Kriger paa

Island, tillige med Helge Droplogson samt Vemund
Kogur10 . Thormod var en klog Mand, og meget sat.

Thord Blig var yderst hidsig og stortalende. Berg-

t hor var den yngste og dog den mest haabefulde 11
.

13. Snorre Thorgrimson var 14 Aar gammel,

da han reiste ud afLandet med sineFostbrodre Thor-
|

leif Kimbe og Thorodd. Hans Farbroder, Bork
den Tykke, forsynede ham med Sølvpenge til Rei-

sens Omkostninger. Soreisen lykkedes vel, og de

kom til Norge om Efteraaret. Vinteren over vare

de paa Rogeland. Snorre var hos Erling Skjalg-

son paa Sola12
, som var god imod ham, thi Ven-

skabet fornyedes nu fra gamle Tider af, da det all

havde fundet Sted mellem Horde-Ivaares Afkom og
Tliorolf Mostarskjæg 13 Sommeren derefter toge

de til Island, men vare forst sildig bievne seilfær-

dige. Soreisen blev meget besværlig, og forst kort

for Vinterens Begyndelse ankom de til Hornefjor-

den14
,
hvor de sorged e for at deres Skib, og andet

Gods, saltes i god Forvaring. Derefter kjobte de
Heste. Da Bredefjordsmændene forlode Skibet, og

belobet sig til 50 Mark Solp synes at indlyse af det efterføl-
gende, 1 o

j udel, D
t K,

1 *) far haffti verit forn vinatta me<5
liinum fyrrum frændum, T)iKt Ni fyrri frændum feirra , U.
la

) vetrnætr, />, K, N
f
P. ") till. af E,

:

(36*):
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BreiSfirSingarnir, [pa skaut par mjok i tvo
1

horn um bunaS peirra [Snorra ok porleifs kimba\

porleifr keypti hest, er hann fékk beztan
;

liann

haffti ok steindan soSul allglæsiligan; hann hafåi

buit
3

sverfi ok silfrrekit
4
spjot, myrkblan

5

skjold

ok mjok gylltan; yandat oli klæfti; hann liaféi

|>ar ok til varit mjok [ollum smum fararefnum
6

.

En Snorri var i svartri kapu, ok reiS svortu
7

mer-

hrossi goSu
8

;
liann [hafåi fornan trogsoSuP ok

våpn [litt til fegur8ar buin
10

. BunaSr porodds

varpar a milli. peir ri<5u [austan um SiSu
11

,
[ok

sva semleiS liggr til BorgarfjarSar, ok svavestr
12

,

ok gistu i ÅlptafirSi. Eptir pat rei$ Snorri til

Helgafells, ok ætlar par at vera um vetrinn. Borkr

tok [vift lionum lieldr fåliga
13

, ok lioféu menn pat

at lilatri mjok um bunaS hans
14

;
tok Borkr pat a,

at lionum heféi olieppilega
15 meS féit farizt, erollu

var eytt
16

.
pat var einn dag, ondverSan vetur, at

Helgafelli, at par gengu inn XII menn alvapnaSir

;

par var Eyolfr [hinn gråi
17

,
frændi Barkar, son

~
)
skaut par i tvb, E,K,N,P. 2

) udel. E,K,N,P/T. 3
) gull-

biiit, prydet med Guld, E, K,G; silfrbdit, pr. mt Solv
}
E o, jl.

rekit, Ej gullrekit, beslaaet eller prydet med Guld, E,G

o. jl.
5
)
myrkvan, morkt, T. 6

)
sinu fararcfni, F, E, K, N,

P. ’) grau, S. 8
) saal. E, F, M, IC, N, P, T; gbmlu, U o. jl. ;

9
) fornvendan sb$ul, Sj liann liaf'fti f’ornligan sb$ul, T. 10

)

bil litt buin, E,K,N. X1
) sunnan, E,1C. 12

) svå vestr um
flbtu, E,1C,N,P. 13

) saal. ogsaa M, E, JC,N,S, U j pvf sæmiliga,

svarede anstændig (eller velvillig) dcrpaa,Tr, O. G har forst

havt sæmiliga, men laliga er -sat derover af samme Haand som

Rettelse. 1

4

) F,T fortælle dette saaledes udforligere

:

fagnafti

pbrdis, mdfcir Snorra ,
vel syni smum ok porleifi felaga hans.
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lavede sig til Landreisen, lagde man strax Mærke

til en stor Forskjel paa Snorres ogTliorleif Kimbes

Udrustning. Thorleif kjobte den bedste Hest han

kunde faae. Han havde og en glimrende og malet

Saddel, et ziirligt Sværd og et solvbeslaaet Spyd,

et morkeblaat Skjold med megen Forgyldning; en

herlig fuldstændig Klædning; bah havde og anvendt

dertil det meste af sine Reisepenge. Snorre havde

derimod en sort Kappe, og red paa en sort men dyg-

tig Hoppe. Han havde en gammel Trugsaddel, og

hans Vaaben vare aldeles ikke skinnende. Thorodds

Antog holdt Middelveien derimellem. De rede

ost fra, over Sida, ad den sædvanlige Vei til Borger-

fjord, og derfra Vest efter, indtil de kom til Alpta-

fjorden, og opholdt sig der. Kort efter red Snorre

til Helgafell, og agtede at blive der Vinteren over.

Bork modtog ham temmelig uberedvillig, og Snor-

res Antog blev der en Gjenstand for Folks Latter;

Bork udlod sig og dermed, at det var gaaet meget

uheldig til med hans Penge, da de alle vare odte.

Det begav sig en Dag, tidlig paa Vinteren, paa

Helgafell, at 42 Mænd i fuld Rustning gik ind i

Stuen. Deres Anforer var Eiolf den Graa, Borks
ø

Frænde, Tliord Gellers Son. Han boede vesterpaa

en Borkr lunn digri, stjupi Snorra oli frændi, lag$i minna til,

ok fagnatSi Jeim litt; foru feir far til ols ok matar, veitti po'r-

dis fcim vel ok skdruglegar; libfSu menn athlatr um buna$

Snorra; tdk Borkr svå a.
1

5

)
dhæfiliga, upedborlig, M. ‘

6
)

F till. : li tt feli a incfi foim Berki hinura digra ok pordisi

Forstaaelsen mellem Bork den Tykke og Thordise par ikke den

hedste. *
7
) udel. af D ,

K, N, P.
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porSar gellis; hann bjo i Otrardal vestr i Arnar-

firSi
1

. En er peir vom at tiSindum spurSir, på

sogSu peir drap Gisla Surssonar1 ok peirra manna,

er låtizt hofSu fyrir honum, å$r hann feli. Um
pessi ti&indi var§ Borkr allglaSr

3

,
ok baS

4
pordisi

ok Snorra, at pau skyldi fagna Eyjolfi sem bezt,

feimmanni, er [sva inikla
5 skomm liaféi rekit af

hendi peim frændum. Snorri let ser fått finnast

um pessi tiSindi, en pdrdis segir, [at på er vel

fagnat, ef grautr er gefinn Gislabana
6

. Borkr

svarar: eigi hlutumst ek til målsverSa
7

. Borkr

skipar Eyjolfi i ondvegi, en forunautum hans utar

frå lionum. peir skutu
8 våpnum sinum å golfit.

Borkr sat innar
9
frå Eyjolfi, en på Snorri. pordis

bar
10

grautartrygla å borS, ok helt meS å sponum,

ok er hun setti fyrir Eyjolf, på feli ni3r sponn fyr-

ir henni. Hun laut niSr eptir, ok lok [sver'8 hans

Eyjolfs ok brå sk jott
1

1

ok lagSi siéan
12 upp undir

borSit, ok kom i lær Eyjolfi, en gaddhjaltit
13 nam

vi8 borftinu, ok varS [jo sårit mikit. Borkr hratt

fram bor8inu, ok slo [til pordisar
14

. Snorri ralt

Berki, svå at hann [féll um 15

,
en lok til moSur

l
)
saaledes D

,
E

y
F, G, II, N, O, K, P

,
S

, T, I/. EJter Tr synes

dette dog i Texten at være blevet rettet af Udg. fra en j4fskri-

vers Alptafirfti. 2

) saaledes rigtig H, O, K, N, D, P3 Ty Sur-

sonar, Tri Surtsonar, M

;

Sortssonar, S. 3
)
eaal. G og Jlere

;

glaftr, glad , D, F, K, P ; allgleymr, temmelig glemsom
, Tr

;

licrki allgleynJ^ F, T, *) ræddi um vift, d.e, talte til (Th % og

SnJ derom
,
M, 5

) .udel, D,K. 6
) cr J)a eigi vel lagnat Gi'sl-

al>ana, cf grautr cr gdrr? d. c. bliver ikke Gisles Banemand vel

nok modtagen
,
naar Grod kaages (til ham?) D, K

y
N,P

,
Tf- Sva-

ret viser at denne I.æsemaadc maa være rigtigere. 7
) matrci&i,
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i Otrardal ved Arnarfjorden. Da man spurgte dem

om Nyt, fortalte de Gisle Sursons Drab, samt de

Mænds Dod som havde maattet lade Livet for liam,

forend han selv faldt. Ved disse Tidender blev

Bork meget glad15
,
samt bad Thordis og Snorre

at modtage den Mand paa det bedste, der havde ud-

slettet den store Forsmædelse, som for var bleven

lagt de Frænder til Last10 . Snorre lod som om han

ikke var meget fornoiet over disse Tidender, men

Thordis sagde, at da vilde Modtagelsen være god

(eller passende), naar Gisles Banemand beværtedes

med Grod. Bork svarede
:
jeg pleier ikke at be-

stemme Mad til Maaltider. Han satte Eiolf i Hoi-

sædet og hans Folgesvende i Nærheden af ham.

De satte deres Vaaben paa Gulvet. Bork sad in-

denfor Eiolf, og Snorre næst efter ham. Thordis

bar Grodfade frem paa Bordene, og havde tillige

Skeer i Haanden, men da hun satte Fadet for Eiolf,

faldt en Skee ned for hende. Hun bukkede sig ef-

ter den, men tog i det samme Eiolfs Sværd
,

1 trak

det hurtig ud af Skeden ,
og stodte dermed op un-

der Bordet17
;
det trafEiolfs Laar, men Fæstet stodtes

mod Bordet; dog foraarsagedes herved et stort

Saar. Bork kastede Bordet over Ende, frem paa

Gulvet, og slog Thordis. Snorre stodte til Bork,

saa at han bildt omkuld ,
men greb sin Moder og

matgorfta , U. H
) slettu, T. 9

) ular, udenfor, D,K,Nt P.

Tr till. innar. 1

J

) til sv.erfls EyjoHs, D y Ky N,P •
1

2

) tidel.

Ko. fl. ’
3
) soalcdes D, Fy K, N, T, S o . //. ; hjaltit, Ey K og fl . ;

Idlijollin, G.
,a

) povdisi, Dy K,N, P. ") åM vi«
# G ;

•Jr rr AT M
vis, D,K,N,P.
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sinnar, ok setti hana niSr lvjå ser, ok kva$ ærnar

skapraunir hennar, f6 lnin væri obarin. Eyjolfr

ljop upp ok [hans menn 1 ok helt far maSr å

manni. par urSu fær målalyktir, at Borkr seldi

Eyjolli sjålfdæmi, [ok ger$i hann mikit fé ser til

handa fyrir åverkann
2

. For hann vift fat i hrott.

Af fessu [vox mjok ufokki meS feim Berki ok

Snorra
4

.

14. A vorfmgi um sumarit
5

lieimti Snorri foSur-

arf sinn af Berki [hinum digra
6

. Borkr svarar sva,

at hann mundi gjalda honum foSurarf sinn: en eigi

nenni ek, segirhann, at skipta Helgafelli
7

sundr,

en ek se at okkr er eigi hent at eiga [saman tvi-

hyli
,
ok vil ek leysa landit til min. Snorri svar-

ar: fat fykir mer jafnligast at fu leggir landit svå

dyrt
9

,
[sem fer likar

10

, en ek kjosi, hvarr okkar

leysa skal. Borkr hugsar felta mal, ok hugSi sva

at Snorri mundi eigi lausafé hafa at gefa viS land-

inu, ef fljott skyldi leysa”, ok lagSi halft landit

fyri LX 11
silfrs, ok tok

13

fo af å§r eyjarnar, fvi-

at hann hugSist litlu verSi fær mundi få, en Snorri

fengi [aSra staSfestu
14

. pat fylgSi ok at få skyldi

pegar uppgjalda féit, ok leita [eigi låna
15

undir

*) feir félagar, D, K, N, P. 2
) Jjennan yansa, i>/. 3

) gjorftist

tfmjiikr, JD, K, N; orrijukt, Uf ymuguslr, F,Q,P.
4
) Iler ind-

skyde F,P et Slags forelobig Omskrivning af det folgende, stem-
mende ovcreens med det

, som den Tryktes Varianter meddele fra
Q'j men dette forbigaaes her, som et oiensynligt Tillæg af en Af-
skriver i nyere Tider .

s
) vorit, JD, K, N. c

) till. D, If, N.
7
) Hclgatells landi, II. Jord, G. 8

) sambyji, M. udel. D,K,
N. 1 °) till. V, K,N (nodvendigviis). * *) gjalda, andtc. 1

2

)
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satte hende ned hos sig, samt sagde, at hendes

Sind nu blev provet med Sorger, som vare svære

nok, om hun end ikke fik Hug. Eiolf og hans

Mænd sprang op
,
men den ene holdt fast paa den

anden. Sagen fik tilsidst det Udfald, at Bork un-

derkastede sig Eiolfs egen Kjendelse, hvorved han

tildomte sig selv store Pengeboder for Saaret. Der-

efter tog han hort. Herover opkom en meget slet

Forstaaelse mellem Bork og Snorre.

14. Paa næste Sommers Vaarthing fordrede

Snorre sin Fædrenearv afBork. Denne svarede saa-

ledes, at han nok vilde afhænde den: men jeg næn-
ner dog ikke, sagde han, at skille Helgafells Gåard
ad til tvende Parter; ogsaa seer jeg at det neppe er

tjenligt for os at boe, hver for sig, paa den samme
Gaard, og jeg vil da indlose Eiendommen. Snorre

svarede: Jeg anseer det for billigt at du bestemmer

Gaardens Kjohesum, som du finder for godi, men
at jeg derimod afgjor, hvem af os to der skal ind-

lose Eiendommen. Bork overlagde denne Sag, og

tænkte som saa, at Snorre ikke vilde have Penge

nok til Kjobesummen, hvis den skulde erlægges

snart; han bestemte da Prisen paa den halve Gaard

til 60 (Mark) Sol

v

1

8

,
og undtog dog forst Gerne,

da hanmeenle at han vilde faae dem for godtKjob,

men at Snorre vilde skaffe sig en anden Bopæl.

Det blev og betinget, at Pengene skulde strax beta-

F tillKmcr]LVj P markar,- Skar LXX merkr silfr; aura sillrs,

& ; L marka, M,QrF; L aura, Orc, U. ,3
) slcit, JO, IC, Q, AT,

TJ>

sleit ja frd, F, 1 *) annarsta#ar bdlfealu, F,N o, fl, } 5
) rigi

kj<ira, Mi lijors, V; éinkis, O.
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aftra menn til Jess fjår: ok kjos Ju nu, Snorri,

segir Borkr, Jegar i staS, livårt Ju vill. Snorri

svarar: Jess kennir nu at, Borkr frændi, at Jer Jyk-

ir ekfevani
1

,
er Ju leggr sva udyrt Hellgafells land,

en undir mik kys ek foSurleifS mina at Jessu

verSi, ok rétt fram hendina ok handsala mer nu
landit. Eigi skal Jat fyrr, segir Borkr, en hverr

peningr er fyri goldinn
2

. Snorri mælti til por-

brands, fostra sins: livort selda ek Jer [sjo6 nokk-

urn
3

a hausti? Ja, segir porbrandr, ok bra sjd8n-

um undan kapu sinni, var Ja talt silfrit ok gold-

it fyri landit hverr peningr, ok var Ja eptir 1

sjofinum LX 4
silfrs. Borkr tok vi3 fénu ok liand-

salar bonum landit. Sfåan mælti Borkr: silfrdrjug-

ari liefir Ju nu vorSit, frændi, en ver liugSum; vil

ek nu at vi8 [gefum upp ujokka Jann, er millum

belir farit
5

, ok [mun ek Jat tilleggja til hlunn-

inda
6

vi§ Jik, at vift [skulum bua 7

båftir samt

[[æssi missiri

8

at Helgafelli, er Ju liefir kvikfjår

fått. Snorri svarar: Ju skalt njota kvikfjår Jins

ok verfta i brottu fra Helgafelli [meft allt Jitt at

fardogum’. Sva varft al vera
,
sem Snorri vildi.

En er Borkr var i brott buinn
10

[fra Helgafelli
11

,

') févana, P; féminni. G, fil. -) lokinn, B,K, U.
3
) nokk-

urn lesjdfc, B,K. 4
) saal. Tr,E,G, O; merkr till. P ; marka

till. fil

;

XX siHrpeninga, Solvpenge, B,N; XX ringar, U. *)

legSum nitfr alJan upokka, B, K. 6
) nninda ek pat tilvinna, G.

7

) l>yggjum, D ,
K. 8

)
udel. D. till . fil, B, G, IC, N, P U (uden

Tvivl rigtip;). 1 n
)

till . B, fil
,
II, T, O ,

N, P, S, T (uden Tvivl rig

-

tig , albuinn)
,

IC, U. I Overeensstemmclse med delte lille , men
vl

fCt^ c Tillægsord
,

fortælle G, fil o. jl. ogsaa at Tliordis er-

klærede sin Skilsmisse for Jlork, stra.v efter at Snorre havde op-



UDDRAG AF EYRBYGGJA. 603

Jes, men ikke tages til Laans hos andre. Erklær

du nu, Snorre, sagde Bork, strax paa Stedet, hvil-

ken af Delene du onsker. Snorre svarede: det vi-

ser sig nu, Frænde Borjc
,

at du anseer mig lor at

være i Pengetrang, da du tilbyder mig Helgafells

Grund for saagodtKjob, men for denne Priis mod-

tager jeg min Fædrenearv; "ræk da nu Haanden

frem, og overdrag mig Jorden med lovligt Haand-

slag. Det skal ei skee, sagde Bork, for end hver

Penning er bleven betalt derfor. Snorre sagde da

til sin Fosterfader Thorbrand: Flyede jeg dig ikke

en Pung i afvigte Host? Jo, svarede Thorbrand,

og tog hastig en Pung frem, som han havde baaret

linder sin Kappe. Af den blev Solvet talt, og en-

hver Penning betalt for Gaarden, men dog var der

da 00 (Mark) Solv tilbage i Pungen. Bork tog mod
Pengene, og overdrog ham Grunden med Haand-

slag. Da sagde Bork: nu har du, Frænde, havt me-

re SOlv end vi tænkte; det er min Villie at vi nu

lade den Misforstaaelse Airc, som har fundet Sted

mellem os, og jeg skal da fra min Side bidrage det
%

til Bekvemmelighed for dig, at vi begge dette Aar

skulle boe sammen paa Helgafell, medens du kun

har faa Kvæghoveder. Snorre svarede: du skal

selv nyde Fordelen afdin Kvægavl, men drage bort

fra Helgafell med din hele Eiendom til (næste) Far-

dag. Det maatte nu skee, hvad Snorre vilde. Da
Bork var reisefærdig fra Helgafell, gik Thordis frem

sagt ham Gaardens Jichoelse fra ttaste Fardag af: pd gcklv

l>or<h's from o. s.
1 ') till. Tr.
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gekk pordis fram, ok nefndi ser viitta, at liun

[segir skilit
1

yi5 Bork bonda sinn, ok fann pat til

forattu
2

,
at hann hafSi lostit hana, ok hun yildi eigi

liggja
3 undir hoggum hans. Var pa skipt fé

peirra, ok gekk Snorri at [fyrir hond mo$ur sinn-

ar, pvi'at hann var hennar erfingi
4

. Tok på Borkr

pann kost, er hann liafSi oSrum ætlat, [at liala lit-

it fyrir eyjarnar
5

. Eptir pat for Borlcr i brott fra

Helgafelli ok vestr åMeSalfellsstrond
6

,
ok bjo fyrst

a BarkarstoSuin [milli Orraliols
7 ok Tungu". [SiS-

an for hann 1 Glerarskoga, ok bjo par til elli
9

.

15. Snorri porgrimsson gerSi bu at Helga-

felli
,
ok var inoSir hans fyrir innan stokk. Mårr

Hallvar8sson, fo8urbroSir Snorra, re8st pangat me5

margt bufé, ok tok [forråS fyri bui Snorra
10

;
haf8i

hann pa it mesta rausnarbu ok fjolmennt. Snorri

var me8alma8r å hæ8 ok heldr grannligr, fn8r syn-

um, réttleitr ok ljoslitaSr, [bleikliarr ok rau8-

skeggjaér
11

. Hann var liogværr hversdagliga,

fann litt a hann, livart honum potti vel e8r illa;

hann var vitr ma8r ok forsparr um marga luti;

[langrækr ok heiptuSigr”, heilraftr vinum sinum,

en [ovinir hans pottust heldr kulda kepna af rå8-

um lians
13

. Hann var8veitti porshof
14

;
var hann

J

) sagfti skilnaS, D. 2
) udel. D .

3
) bua, D. 4

) ine3 md$ur

sinni, D. 5
) udel. D, K. °) BarSastrbnd, D, F.

7
) Orrahvols,

0 ; Mjdahdls }
D, K, N, XI

;

Iivols, M,G; Orvahdls, E ,• Orva-

hvols, //. H
) fra [ udelades af P. °) tillægge I),K9N3 P o*f.

1 °) vi$ biis ums^slu, D,Kt N, P.
ll

) udel, 12
)
udel.

DjICfN. 1 *) dvinum si'num galt hann jafnan grimmu, D,K,N;
dvinum var hann dfarfr, F. t4

) saal. G,M

;

fa hoflig Tr o.fl

.



UDDRAG AF EYRBYGGJA. 605

og kaldte Vidner til, i hvis Paalior hun erklærede

Skilsmisse fra sin Mand Bork, fordi han havde slaaet

hende, og hun ikke vilde taale Hug af ham10
. De-

res Gods blev da skiftet, hvorved Snorre var tilstede

paasin Moders Vegne, da han var hendes Arving.

Bork maatte da noiesmed de Kaar, som han havde

tiltænkt andre, nemlig de, at han kun fik en ringe

Betaling for Oerne. Derefter flyttede Bork fra Hel«

gafell, og togvesterpaa til Medalfellsstranden, hvor

han forst boede paa Borkstade, men senere begav

han sig til Glaraaskov (mellem Orrahol og Tange),

hvor han forblev og opnaaede en hoi Alder.

15. Snorre Thorgrimson reiste Bo paa Hel-

gafel]
,
hvor hans Moder bestyrede den indvendige

Iluusholdning. Mar Hallvardson, Snorres Far-

broder20
,
tog ogsaa fast Ophold der, med meget

Bofæ, og overtog hele Avlsforvaltningen for Snorre,

som da forte der et stadseligtHuus og holdt mange
Folk. Snorre var af middelmaadig Hoide og no-

get smækker, havde smukke og regelmæssige An-

sigtstræk, lys Hudfarve, blegt Haar og rodtSkjæg.

Dagligdags var han sagtmodig, ok man mærkede
neppe om han var fornoiet eller ikke. Han var en

viisMand, og forudsaae mange Begivenheder
;
For-

nærmelser erindrede han længe, og var heftig i sit

Had. Sine Venner gav han gode Raad, men hans

Uvenner folte at hans Anslag bleve meget ska-

delige for dem. Han forestod da Templet, og blev

derfor kaldet Snorre Gode 21
. Snart blev han en

I
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pvi
1

kållaSr Snorri go8i. [Hann ger8ist på hof&ingi

mikil], en rlki hans var på mjok ofundsamt
2

,
pvi-

at peir voru margir, er eigi pottust til minna um 1

komnir fyrir ættar sakir, en attu meira undir ser

fyrir afls sakir ok profa8rar

4

harSfengi.

17. Samar [pat eptir
s

andaSist porgrimr

Kjallaksson, en Vermundr hinn mjofi, son hans,

tok par vi8 hui i Bjarnarhofn 6

;
hann var vitr maSr

ok stundar
7

heilråSr. [Styrr hafåi [på ok 8
buit um

hri8 undir Hrauni
9
inn frå Bjarnarliofn; [hann var

vitr ma8r ok har8fengr
10

. Hann åtti porhjorgu
11

,

dottur porsteins lireggnasa
12

.
porsteinn ok Halir

voru synir peirra. Asdis liét dottir peirra, vask-

lig
1 s kona ok heldr skapstor. Styrr var héra8-

rikr
14

ma8r, ok haf8i fjolmennt [me8 ser
15

. Ilann

åtti sokdtt [vi3 marga menn 16

,
pviat hann bætti

eingi vig, en vo po morg 17
.

24. A pessu sama 18
(porsness) pingi sottu

peir porgestr hinn gamli ok synir por8ar gellis

Eirek hinn rau8a um vig porgeslssona, er låtizt

hofSu um haustit, på Eirekr sotti setstokkana
19

å

Brei8abolsta8, ok var pat ping allfjolmennt. [peir

J

) saal. G} M; fa, Tr o.jl

.

2
) fa gjorftist til hans ofundskatt,

I), K, N. 3) udel n, Ky N. 4
) udelade JD, K,N, P, U. *)

saaledes A,D,N

;

fareptir, K} Sumar fetta, denne Sommer, Tr.

6
)
Hraunliofn, D,K,N. udel. V,M,K,N. 8

) till. Tr. S)fra[
Styrr bj6 undir Ilvammi, D,K,N. l0)till. Tr ll

)
digru, den

Tykke, till. M* 1

2

) saaledes A,G,D,M, O,KJta,§', reygnaia, N
t
P;

bergnasa, Klippe- eller Klintnæse
, D ; regnasa (uden Mening,

Tr, TI. Tilnavnet hreggnasi, reggnasi, Upeirsnæse eller
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stor Høvding, men hans Vælde blev udsat for me-

gen Misundelse, da mange ansaae sig for lige be-

rettigede dertil, med Hensyn til deres Herkomst, men

vare sig tillige en storre Styrke og provet Tapper-

hed bevidste22 .

17. Denne Sommer dode Thorgrim Kjallak-

son, men Vermund den Smækkre, hans Son, over-

tog Boets Bestyrelse i Bjarnarhavn
;
han var en klog

Mand og omhyggelig Raadgiver. Styr havde da

en Tid lang boet under Ronet23 neden for Bjar-

narhavn, han var en klog og haardfor Mand. Hans

Hustru var Thorbjorg, en Datter at Thorstein Regg-

nase. Tliorstein og Hall hed deres Sonner: Dat-

teren Asdis var en rask Pige, noget heftig i Sin-

det. Styr havde stor Indflydelse paa Herredets

Anliggender, og holdt mange Folk. Han havde tit

noget Udestaaende med andre, thi han begik man-

ge Drab, men gav ingen Boder derfor.

24. Paa dette samme Thorsnæs Thing sagsogte

Thorgest den Gamle og Thord Gellers Sonner Erik

den Rode, fordi han havde dræbt Thorgests Sonner i

det sidstafvigteEfteraar, da Erik hentede sine Bæn-

kestokke fra Bredebolsstad. Dette Thing var me-

get folkerigt. Medens Thinget holdtes, udrustede

Slud-Næse betegnede vel Manden, fordi han kunde
t
forudsee, el-

ler, som man troede , af Lugten slutte sig til et saadant snart

paakommende Veirlig •
lz)saal.D,G; drengilig, Tr,M,0,K.

14
) harla rikr, meget mægtig eller rig, M ; rikr, D,K

.

,5
)

mjdk, Tr, 16
) vit5a, D,IC 17

) Det hele ]digende .Stykke mang-

ler i P .
* 8

) tilf Tr; udel. A,DJ1,N,
’ 19

) setstokka sina, K,U.
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hofåu åftr haft
1

setur
2

fjolmennar*. [Eirekr bjo

um pingit skip sitt til liafs i Eireksvogi i Ayxney
4

,

[ok veittu peir Eireki porhjorn Vifilsson ok Viga-

Styrr, ok synir porbrands ur ÅlptafirSi ok Eyjulfr

Æsuson ur Svmey 5

;
[en Styrr einn var å pinginu

liftveizlumanna
6
Eireks, ok dro alla menn undan

porgesti, på er liann matti. [på
7
skoraSi hann å

8

Snorra gofta, at hann skyldi eigi fara at Eireki eptir

pingit me§ porgestmgum 9

,
ok hét [honum pyi at

hann skyldi eigi vera å moti honum 10
annat sinn,

pott hann [egi vi<5 vandræSi
11

at halda; ok fyri

pessi heit Styrs leiddi Snorri hjå ser pessi mål 12
.

En eptir pingit foru peir porgestr meS morgum
skipum 13

inn
14

i eyjar, [at leita Eireks rau<5a
15

,
en

Eyjolfr Æsuson [leyndi på skipi
16

Eireks i Dim-

unarvogi, ok kvomu peir [Styrr [ok porhjorn 17

på
19

til mots vift Eirek. Gerftu peir på, Eyjolfr ok

Styrr, [eptir dæmum 19
Arnkels, at peir fylgSu Ei-

reki ut umElliSaey
20

,
å sinni ferju liverr. I peirri

*) till. Tr. 2
)
saaledes A ;

sdknir, Tr,F. 3
) fra [: svå at

feir hoftiu eigi af5r haft fjolmennara^ saa at de ikke for havde

holdt et folkerigere Thing , F; feir lioftu aflsetur fjolmennar,

de opholdt sig mange sammen paa forskjellige Stedery A, K}N

.

«) till. D,K
,
U. 5

) till. TrjMjF. <*) 5. Tr; li$veizluma$r, T} U; Styrr

var einn hans liCveizIumaCr, Styr var een afEriks Hjælpere
, A3

N; Styrr var mestr a finginu lfåveizlumaSr Eiriks , Styr var

Eriks storste IIjelper paa Thinget , M

;

Styrr einn var hans

lifrv. m. ,
D,K. 7

) ok furfti fd ]>a$ra svå at hann (skor-

afSi o. s. V.) f
og

t
det behovedes der saa meget at han udbad sig

o. s. V., 31.
a
)
saaledes A,D ; Styrr heiddi fa, Tr. °) saal.

U o. fl. ;
porgestlingum, 2!r, F, T. 10

) Snorra i mdt, at hann

man vcita honum i, Tr,F Xi )s. Tr.

\

ætti vandræflum, A

;

vandræfci,

D , O, Ky Nt
S,V. * 2

) malaferli, Tr, D
,
F

fK}
Nt T, V. 1

3

) mdnn-



UDDRAG AF EYRBYGGJA. 609

Erik sit Skib i Eriksvaag paa Oxno til en lang So-

reise. I Forveien havde de boldt store Flokke

samlede paa visse Steder. Disse Mænd stode Erik

bi: Thorbjorn Vifilson25
,
Viga-Styr, Tliorbrands

Sonner fra Alptefjord ogEiolfÆsa’s Son fra Svino;

dog var Styr der paa Tliinget den eneste af Eriks

Hjelpere
,
og trak alle de Mænd

,
som ban kunde,

fra Thorgests Parti. Styr udbad sig da det af

Snorre Gode, at ban ikke, efter Tliinget, skulde dra-

ge mod Erik med Tliorgests Tilhængere, og lovede

ham igjen at ban skulde ikke være mod ham en an-

den Gang, om ban end kom i en vanskelig Stilling.

Formedelst dette Lofte af Styr blandede Snorre

sig slet ikke i disse Sager. Efter Tliinget toge

Thorgest og lians Forbundne ind til Oerne med
mange Skibe, for at opsoge Erik Rode, men Eiolf

Æsa’s Son havde skjult hans Skib i Dimonsvaag,

hvor Styr og Thorbjorn stodte til Erik. Da efter-

lignede Eiolf og Styr Arnkels ældre Handling20

deri, at enhver af dem, paa sin Færgebaad, fulgte

Erik ud for Ellideoen. Paa denne Reise opdagede

um, Mænd, M .
14

) lili. M, 1S
) till, Tr .

1

6

) skipuin, SJcibe,

u4, D i slupinu, IC, N. Folgende Læsemaade i M (allene) er

især mærkværdig

:

Eyjulfr Æsuson lendi skipum sinum i Dim-
unarvogi

, Eiolf Æsas Son landede med sine Skibe i Dimons-

vaag j S har derimod: Eyjulfr Æsuson lenti skipinu i Æsersdsi.
17

) till. Tr
5
D,K,N fra forste [: porbjarnarsynir, uden Tvivl

feil læst fra Abbreviation for porbjdrn ok Styrr. ,8
) par, Tr,

19)bænum, Donner, ICi ulæseligt i A\ ateptirdæmi, II,
20

) saal,

(rigtig) A, D, P, M, N, U,
o. f. ; Elldey, Tr, II

y
T, K; i O er Elld-

ey med den samme gamle Ilaand rettet til Elliftcy.

Gronlnncls historiske Mindesmærker. 1 Bind. (39)
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fer8 fannEirekr (raufti) Grænland, ok var |>ar III vet-

ur, [ok for siSan til Islands, ok var par einn vetr‘,

å<5r liann [for at byggja Grænland 1

,
en pat var

XIIII
5 vetrum [fyri kristni logtekna

4
a Islandi.

30. [Nu skal segja fra porolli bægifot. Hann*

tok at eldast fast

6

,
ok gerSist illr ok æfr vi8 ellina,

ok [mjok ujafnaSarfullr
4

;
lagSist ok heldr" umjukt

å meS peim feSgum Arnkeli
9
ok lionum. pat var

einn dag at porolfr reiS inn til Ulfarsfells, at finna
10

Ulfar bonda
;
hann var forverksma8r go$r, ok tek-

inn til pess at lionum [hir&ist skjotara" liey
11

en

oSrum monnum; hann var ok sva fésæll
13

,
at fé

hans do aldri af megri eSa drephrfåum. En er

peir porolfr fundust, spurSi porolfr, livort råS

hann gæfi lionum, livorsu liann skyldi haga verks-

håttum suium
,

e'Sa hvorsu lionum segSi liugr um
[sumar, hversu perrisamt verfta mundi 14

. Ulfarr

svarar: eigi kann ek per annat ra§ at kenna“ en

sjålfum mer; ek mun låta bera ut lja i dag, ok

slå undir scm mest må pcssa viku alla
16

,
pviat ek

hygg hun muni verSa regnsom, [en ek get
17

,
at

eptir pat mun verSa goti til perra inn næsta liålf-

an månuS. For petta svå sem liann sagSi; pviat

pat fannst opt at hann kunni gerr veSr at sjå en

‘)s. Tr j en einn å Islandij A,D. -)s. Tr ; bygiii landit, u4,E. 3
) i.

ByjéfDfFJVfMjRa, p; XIII, Tr, 4
) a$r cnn kristni var logtekin,

FjH

;

(væri) 31, 5
) pdrdlfr bægifdtr, D,N o. fl.

6
) mjok., D o.fl

,

7
) djafnaflarsamr, Tr ; ranglatr mjdk, DJVyMyNyKyP,!/, fl

)

saai, TV o, fl, i mjdk, Tr, 9
) Arnkatli, W, ,0

) hitta, D. 11
)

h.betr, D; pornafli fyrr, T, 12
) andvirki, JV

}
G,Dy K,P, U.

,3
)

forsjall
,
forsynlig, PF,D}Ky

P. 1

4

) suraarperri
,

livorsu verfia
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Erik Rode Gronland, og opholdt sig der tre Vintre,

men drog siden til Island
,
samt var der en Vinter

over, forend lian foretog sig at sætte Gronlånds Be-

boelse i Værk, men det skete 14 Vintre, forend Chri-

stendommen blev paabuden ved Lovene i Island.

30. Nu skulle vi fortælle om Thorolf Skjev-

been. Han begyndte at blive temmelig gammel, men
med Alderdommen blev ban ond, balstyrigog ubil-

lig voldsom. Forboldene bleve og temmelig ublide

mellem barn og lians Son Amkel. Det begav sig en

Dag, atThorolf red ind efter tilUlfarsfell, for at lale

med Bonden Ulfar. Han var en dygtig Avlsbestyrer,

og bekjendt derfor
,

at ban for kunde faae sit Ho

bjærget end andre
;
han var ogsaa saa beldig med

sin Fæavl, at lians Faar aldrig styrtede af Mager-

bed eller Uveirsbyger. Da Thorolf kom til Ulfar,

spurgte ban
,
livad Raad denne kunde give ham,

hvorledes ban skulde bære sig ad med sine Mark-

arbejder, eller hvilke hans Tanker vare om den

Sommer, om den i det liele vilde blive tor eller ikke.

Ulfar svarede: Jeg kan ikke lære dig andre Raad

end mig selv; i Dag vil jeg sætte Leerne i Arbeide,

og lade saa meget Hoslaae som mueligt i hele denne

Uge28
,

thi jeg troer at den vil bringe megen Regn,

men at godt Torveir efter den Tid vil indtræffe i den

næste halve Maaned29
. Dette gik saaledes til, som

Ulfar spaaede; thi Erfaringen viste det tit, at han

mundi, E.
1 s

) léna* F.
,6

) tillægges af D,E,F, I, V.

17
) er pat gcta min. Mi (gåta), Kt N^P-

(39*)
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aSrir menn. SiSan for porolfr lieim. Hann hafSi

meS ser margt verkmanna
;

let liann nu ok pegar

iaka* til eingiverka; veftr for pannig
2 sem Ulfarr

haf&i sagt. peir porolfr ok Ulfarr åttu eingi sam-

an uppi å liålsinum. peir slou fyrst liey mikit

livarirtveggja; sfåan purku8u peir ok færSu i stor-

sæti
3

. pat var einn morgin snimma, at porolfr sioS

upp
;

ser hann på ut at på var veSr pykkt, ok

liug&i hann at glepjast mundi perririnn. Hét liann
4

å præla sma, at peir skylda upp standa ok aka

saman heyi, ok haft på at vinna sem mest um dag-

inn: pviat mer synist, sagSi hann, [veSr eigi tru-

ligt.
5

,
prælarnir klæddust, ok forti til lieyverks,

en porolfr I1I08 Iieyinu, ok eggjaSi
6

fast um verk-

it, at sem mest gengi fram. penna morgin så
7

Ulfarr ut snemma, ok er hann kom inn, spurSu

verkmenn at veftri. Hann ba8 på sofa i nåftum";

veSr er gott, segirliann, ok mun skina af i dag,

skulu per slå toftu i dag, en ver munum annan

dag liirSa
9
liey vort, pat er ver eigum uppi å lials-

inum. For svå um veSrit sem hann sagSi. [Ok

er å leiS kveldit
10

,
sendi Ulfarr mann uppå hålsinn

at sjå um andvirki sitt, pater par std5 . porolfr

bægifotr let aka [prennum eykjum^um daginn, ok

hofSu peir hirdt lieyit at ndni, pat er hann åtti; på

*) fara, JV o.jl. *) Leint, till, Dt F,JV.
3
) stort sæ ti, M. 4

)

fa hvatt,
till. M. 5

) v. e. tryggilegt, O; Jerririnn eigi lang-

gæ$r, F,P ; langgæligr, IV ; langgæflligr, D, K,

N

,• langligr, M.
6
) åj till . JR«.

7

) leit, M% °) ro, F, IV
, J)j P.

9
) furka, torre,

D. 10
) udel. D, 11

) furrum heyjum, det torrre Hd, TV
tD}

K,F,P»
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saae Veirligets Gang bedre forud end andre Menne-

sker. Thorolf tog hjem til sit. Han havde mange

Arbeidskarle hos sig, og lod strax begynde at slaae

Græs paa Engen. Veirliget blev just saaledes, som

Ulfar havde gjætlet. Thorolf og Ulfar eiede en Eng

i Fælledskab oppe paa Bjergryggen. Forst sloge

de begge meget Ho, derefter torrede de det, og satte

det i store Stakke. En Morgen stod Thorolf tidlig

op
;
han saae at Luften var tyk, og frygtede for det

tdrre Veirs Afbrydelse. Han raabte da til sine Træl-

le, at de skulde staae op og age Ho sammen
,
samt

arbeide den Dag saa meget de kunde : thi det fore-

kommer mig, sagde han, at Veirliget ikke er at sto-

le paa. Trællene klædte sig paa og gave sig tilHo-

bjergningen, men Thorolf satte (hjemme) Hoet i

Hæssen, og drev ivrig paa Værket, at det skulde

gaae saa hurtig som mueligt. Den samme Morgen

tidlig gik Ulfar, og saae ud, og da han kom ind igjen,

spurgte Arbeidskarlene, hvorledes Veiret var? han

sagde: I kunne endnu sove rolig: Veiret er godt,

og det vil nok klare op ud paa Dagen
;

i Dag skulle

I slaae Græs paa bidmarken,men en andenDag skulle

vi bringe vort Ho hjem fra Bjergryggen. Veirli-

get blev den Gang, som han havde forudseet. Sildig

om Aftenen sendte Ulfar en Mand op paa Bjergryg-

gen, lor atsee til sine der staaende Udstakke. Thor-

olf Skjævbeen havde den Dag liavt tre Par Og for-

spændte
, med hvilke han havde kjort sit hele IIo

hjem noget ud paa Eftermiddagen. Da befalede
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ba3 hann fa aka heyi Ulfars i gar8 sinn; feir ger8u

sem hcum bau8\ En er sendimaSr Ulfars sa fat,

ljdp liann heim 2

,
ok sagSi [livat titt var

3

. Ulfarr

for fegar
4
uppa halsi nn, ok [var8 o8r

s
mjok, ok

spurSi hvi porolfr rænti hann ? porolfr sagSist ekki

liirSa hvat hann seg8i, ok var mal68i ok illr vi8r-

eignar
6

,
ok helt feim vi3 ahold

7

[ok lieitan". Sa

Ulfarr fa engan annan sinn kost en ver8a a brottu,

ok ferr fegar til Arnkels, ok segir honum ska8a

sinn, ok ba8 hann [veita ser
9
asja, léztella mundi 10

allr fyri bor8i verSa. Arnkell sagSist mundi bei8a

foSur sinn bota fyrir heyit
11

,
en kvaS ser f6 fungt

segja hug um, [at nokkut mundi at sok hafa
12

. Ok
er feir fe8gar fundust, ba8 Arnkell foSur sinn bæta

Ulfari heytokuna, en porolfr kva8 fræl fann helzt

til au8gan. Arnkell ba3 hann gera fyrir sin or8 ok

bæta honum heyit. porolfr lézt ekki gera far-

fyrir, nema versnaSi lutr Ulfars, ok skildust feir

vi8 fat. En er Arnkell fann Ulfar, segir liann

honum, livorsu porolfr hefir svarat. pat fannst a

Ulfari, at honum fotti sem Arnkell hef8i litt fylgt

malinu, ok kva8 liann raSa sliku vi8 foSur sinn, ef

hann vildi. Arnkell galt Ulfari fyrir heyit slikt er

*) saal. D ;
mælti, Tr, G. 2

) till. D. 3
) saaledes D- h. g.

var, M } fra /"Ulfari, Tr. «) till, T> .
5
) var d$r, 0,T o.fii

æztr, var opbragt, JV

;

dæstr mjok, meget modig
,

JJ, T\ K, N,P
t

U

}

fæsir mjok, meget forpustet, JV

;

liastr mjok, meget hastig
,

hidsig, M. 6
) viflslviptis, JV, o.Jl. ’) saal. lta,p o. jl,

;

aliald,

Tr. «) till. JV, D, P, o. Jl. ’) till. D. *
°) mL Mo JL n)

heyran felta, d. c. delte Horan, JVt D. J2
) hvort tjda mundi,

JV, D
\

tja, P; al ncitt inundi tjda, M.
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lian, at ogsaa Ulfars Ho skulde kjores hjem til lians

Gaard. Hans Folk gjorde livad lian paalagde dem.

Da Ulfars Bud saae dette, lob lian lijem og fortalte

det til liam. Ulfar tog op paa Bjergryggen, var

meget opbragt, og spurgte, hvorfor Thorolf vilde

rane fra ham ? Thorolf svarede : at lian ikke brod

sig noget om, hvad han snakkede, og blev meget

slem at komme i Kast med, saa at de nær havde

taget fat paa hinanden. Ulfar saae snart, at der in-

tet andet var for liam at gjore, end at gaae bort, men

tog strax til Arnlcel
,

fortalte ham hvad Skade han

havde lidt, og bad ham om hans Understøttelse30 ,
da

Ulfar ellers lod som han ganske maatte ligge un-

der. Arnkel lovede at begjere af sin Fader Erstat-

ning for Hoet, men sagde at han dog kun havde

et saare lidet Haab om, at noget vilde udrettes der-

med. Da Arnkel traf sin Fader, bad han ham om

at fornoie Ulfar for Hoets Borttagelse, men Thor-

olf svarede, at den Træl allerede var alt for rig.

Arnkel bad ham at tage hans Forbon i Betragtning,

og godtgjore Ulfar Hoet. Thorolf erklærede
,

at

den ikke udvirkede andet hos ham, end at Ulfars

Kaar maaskee derved bleve endnu siettere. Saale-

des skiltes de ad. Da Arnkel traf Ulfar, fortalte

han ham, hvad Thorolf havde svaret. Man mær-

kede paa Ulfar, at han meente at Arnkel ikke ret

kraftig havde talt hans Sag
,
og sagde at han vist-

nok kunde udvirkesligt hos sin Fader, hvis han en-

delig vilde det. Arnkel erstattede Ulfar hans Ho-
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honum likafti, ok er feir fefcgar fundust i annal

sinn, faheimti Arnkell heyverfiit
1

at foSur sinuin,

en porolfr let ekki batna um svorin, ok skildu

feir fa reiSir. Um haustit eptir let Arnkell reka

affjalli yxn VII
2

, er porolfr faSir lians åtti, ok let

[drepa oli i bu sitt
3

. petta likaSi porolfi slorilla,

ok heimti verS at Arnkeli. En Arnkell kvaS fat

skyldi koma fyrir heyit Ulfars
; fa likaSi porolfi

fat miklu verr en åftr, ok kaliar felta af Ulfari

hlotizt hafa; kvaft hann sik skyldi fyri finna.

31. penna vetr um jol hafSi porolfr drykkju

mikla, ok veitti kappsamliga frælum sinuin, en

er feir voru orSnir drukknir, eggjar hann fa at

fiira inn til Ulfaréfells ok brenna Ulfar inni, ok hét

at gefa feim far til frelsi. prælarnir sogSust felta

mundi vinna til frelsis ser, ef hann efndi or§ sin.

SiSan foru feir Visaman inn til Ulfarsfells, toku

feir far viSarkost, ok drogu at bænum, ok slogu

eldi i. I fenna tima såtu feir Arnkell viS drykkju

å BolslaS, ok er feir gengu
4

til svefns, så feir eld

til Ulfarsfells, foru feir få fegar til, ok toku fræl-
ana en slokktu eldinn, [voru få enn litt brend
husin

5
. Um morgininn eptir let Arnkell flytja fræl-

ana inn i VaSilsliofiia, ok [voru feir farliengSir all-

ir
0

. Eptir fat handsalaSi Ulfarr Arnkeli fé sitt
_

*) såal. M\ heyit, lidet, de 6isrige. 2
) saal. jrtRa,(ltD,E>F,G9

//, O, L, N, Py S, T s 211 har VIII. Een Trykte har derimod XI

1

(ved en Afskriverfeil). 3
) hoggva hofu$ af dllum. Dj K. 4

)

ætluflu, D. 6J \ar p. c. bærinn litt brunninn, D, IV o. fl.
6
)

hengja par gjorvalla, D} JV o.Jl hoggva par gjbrvalla, U.
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tab saaledes, at han var fornoiet dermed. Da lian

næste Gang talte med sin Fader, affordrede lian

ham Hoets Værdi
, men Thorolf forbedrede ikke

sine Svar, og da skiltes de ad vrede. I det næste

Efteraar lod Arnkel drive 7 Stude, som Thorolf

eiede, fra Græsgangene blandt Oplandsfjeldene, og

lod dem alle slagte til sin Huusholdnings Brug.

Dermed blev Thorolf meget misfornoiet, og fordre-

de Godtgjorelse for dem af Arnkel, men denne sag-

de, at de skulde tjene til Betaling for Ulfars Ho.

Tliorolfs Misfornoielse forværredes meget herved

;

lian sagde, af Ulfar var Skyld i alt dette, og lovede

at han nok skulde vide at træffe ham.

31. Den Vinter, i Juletiden 31
,

holdt Thorolf

et Drikkegilde, og beværtede da sine Trælle til

Overflod
;
da de vare blevne beskjænkede, opfor-

drede ban dem til at tage til Ulfarsfell, og brænde

Ulfar der inde, samt lovede at skjænke dem Frihe-

den, til Belonning derfor. Trællene sagde at de

nok ved denne Gjerning skulde fortjene den, naar

han blot vilde holde sit Lofte. Derefter fore de,

sex sammen, indefter til Ulfarsfell, togeder et Ved-

kast, bragte det til Husene, og tændte lid deri. Paa

samme Tid sad Arnkel og hans Mænd ved Drikke-

bordet paa Bolstad, men for de gik til Sengs, saae

de Ildebranden paa Ulfarsfell, de toge strax derhen,

grebe Trællene og slukkede Ilden, som endda ikke

havde fortæret meget af Bygningerne. Morgenen

derefter lod Arnkel Trællene fore til Vadilshofde,

i
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allt, ok gerSist hann pa varnaSarmaSr* Ulfars. petta

handsal likaSi [porbrandssonum illa
2

,
pviat peir

pottust eiga allt fe eptir Ulfar leysingja
3
sinn. Tokst

af pessu fæS mikil me§ peim Arnkeli ok porbrands-

sonum
,
ok mattu peir paSan af eigi leika saman

eiga, en åSr hofSu peir [leikizt vi8\ Var Arnkeli

pa sterkastr at leikum, en sa maSr tok bezt i mot

lionum, ok var annar sterkastr, er liét Freysteinn

bofi, ok var [fostri porbrands ok kenningarson

lians
5

;
pviat pat var flestra manna sogn 6

,
at hann

væri hans son, en ambatt var moSir hans. Hann

[var drengili’gr
7

maSr ok mikill fyrir ser.

porolfi bægifot likaSi
9
storilla

9
[vi5 Arnkel

10
,

er prælarnir voru drepnir, ok beiddi bota fyrir,

en Arnkeli synjafti pverliga at gjalda fyri pa

noklcurn peuning; lika$i porolfi nu verr en aSr.

pat var einn dag at porolfr reiS ut til Helgafells,

at finna Snorra goSa, ok bauS Snorri lionum par

at vera, en porolfr kvaSst eigi purfa at eta mat

hans: em ek pvi hér kominn, at elc vil at pu rettir

lut minn, pviat ek kalia pik liér
11 héra&shofftingja

ok skyldan at rétta peirra manna lut, er [aSr eru

vanluta
12

. Fyrir hvorjum liggr nu 13
lutr pinn

*) verndarmaflr, JE,F, 2
) porbrandi ok sonum hans strfrilla,

DjK, U^TV. 3
) luusingja, D,TV. 4

) leikit saman, V. 5
) kcnn-

ingarson porbrands, en fdstrson pdrdlfs bægifots, S.
6
)
var

pat ok raargra manna mal, D ; pvf pat var flestra mal, M. 7
)

cfniligastr, M; pd hinn gerfiligasti, TV,D. 8
) hugnafii, JV,D.

9
) illa, M

.

1 °) udel. M. 1
*
) till D, TV.

1

2

) vandluta, Ru, p i

fra [ vanhiuta verfta, Jj .
1

3

) till. D.
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hvor de alle bleve hængte. Ulfar paa Ulfarsfell gav

Arnkel sin Haand paa Besiddelsen af hans heleEien-

dom, og han blev da Arnkels Vorned 32
. Dette Han-

sel var Thorbrands Sonner meget imod, da de

meente at Arveretten efter Ulfar, deres (Faders) Fri-

givne, tilkom dem 33
. Heraf opstod en meget slet

Forstaaelse mellem Arnkel og Thorbrands Sonner,

saa at de derefter ikke kom sammen til fælles For-

lystelse ved de Lege, som de forhen havde besogt 34
.

Da havde Arnkel viist sig som den stærkeste i Le-

gemsovelser, men den Mand stod sig bedst mod ham,

som kom ham næst i Styrke, nemlig Freystein Bofe,

Fosterson afTliorbrand i Alptafjord og af Rygtet

udgivet for hans Son, hvilket de fleste Folk sagde

at han virkelig var, men hans Moder var en Træl-

kvinde. Han var en dygtig Karl og drabelig i sit

hele Væsen.

Tliorolf Skjævbeen blev meget opbragt paa

Arnkel for Trællenes Drab, og fordrede Boder der-

for, men Arnkel nægtede ganske at yde en Penning

for dem. Tliorolfblev end mere misfornoiet herover.

En Dag red han ud efter til Helgafell, for at tale med
Snorre Gode, som indbod ham til at blive der (Nat-

ten over), men Thorolfsvarede, at han ikke trængte

til hans Beværtning: men, sagde han, jeg er kom-
men hertil af den Aarsag, at jeg onsker at du lijel-

per mig til rette
,

thi jeg anseer dig for Herredets

foresatte, og saaledes for pligtig til at lijelpe de

Folk til deres Ret, som cre bievne fornærmede. Hvo
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undir, bondi
1

, segir Snorri; fyrir Arnkeli [syni

minum, segir porolfr
2

. Snorri mælti
:

pat [attu

eigi at kæra 3

,
Jbviat pér [a sva hverr lutr at pykk-

ja sem honum, pvi liann er betri niaSr en pu4
.

pann veg er eigi, segir hann, pviat liann veitir

mer nu mestan agang; vil ek nu gerast [pinn ma$r

ok fullkominn vinr
5

,
Snorri! en pu tak vi8 eptir-

malum um præla mfna, er Arnkeli hefir drepa latit,

ok man ek eigi mæla mer allar
6
bætrnar. Snorri

svarar: eigi vil ek ganga i [deilu meS ykkr feSg-

um 7

. porolfr svarar: engi ertu vin Arnk els, en

pat kann vera, at per pykk i ek fégloggr
,

en nu

skal eigi pat
;
ek veit, segir hann

,
at pu villt eiga

[Krakunes ok skoginn me$ 8

,
er mest gersemi er

9

liér i sveit; nu man ek petta allt bandsala per,

en pu mæl eptir præla røina ok fylg pvi sva skor-

ugliga, at pu vaksir
10

af, en peir pykkist ofgert

bafa, er mik svivirdtu
;

vil ek ok engum manni

lilifa lata, peim er liér bafa lut i att, livort sem

pat er meiri e$r minni minn vandamaSr. Snorri

poltist mjok purfa skoginn 11

,
ok er sva sagt, at

liann tok liandsolum a landinu, ok viS eptirmali

l
) borSi, M. 2

) sagSi hann, D. 3
) skalt fri eigi inæla, D,IC,

F,JV. 4
) fra [: pykir svå Jo raunar hvorr ma5r sem

til lians er,
jfordi du dog virkelig synes saaledes (vel eller ilde)

om enhver Mand, som han viser sig mod Arnkel, IV o.Jl.
5
)

saaledes D, K, N, G ; \in Jinn fullkominn^ Tr. 6
) dette Ord

tillægges af Ra, D, TF, G, M,N,P,S, T. 7
) g^gja Jessa, at

slanda i tleilum ykkar feflga d. e. gaac i den Faldgrube
, at ind-

viklesi den Strid mellem eder, Fader og Son, Mi i netju Ja, i den

Faldstrikke
,
lVJI,D,KfNtU

i

roslu Ja, i den Strid, o.s.v.P. H
)
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har da forurettet dig, Bonde? spurgte Snorre. Arn-

kel, min Son, svarede Tliorolf. Snorre sagde: Over

sligt skulde du ikke klage, tlii du hor have den

samme Mening om enhver Sag som han har, fordi

han er en bedre Mand end du. Det er ikke Tilfæl-

det, svarede Tliorolf, thi han anfalder mig nu paa

den uretmæssigste Maade
;
jeg vil nu, Snorre, blive

din oprigtigste Ven, naar du paatager dig Sogs-

maalet for Drabet af mine Trælle, hvilke Arnkel har

ladet ombringe, og jeg skal da vist ikke selv lage

alle Boderne til mig. Snorre svarede : Jeg vil ikke

blande mig i eders Trætte, mellem Fader og Son.

Tliorolf svarede: Du er vistikke nogen Ven afArn-

kel, men det er mueligt at du anseer mig for kar-

rig; det skal du dog ikke nu beliove; jeg veed at

du gjerne vil eie Kragenæs og ligeledes den Skov

som horer dertil
,
der er den storste Herlighed her

i Bygdelaget
;

alt dette vil jeg nu afstaae til dig,

naar du paataler mine Trælles Drab, og forfølger

den Sag saa eftertrykkelig, at din Anseelse voxer

derved, men de, sombeskjæmmede mig, kunne fole

at de have gaaet for vidt
;

ei heller vil jeg at no-

gen Mand vises den mindste Skaansel, enten de saa

mere eller mindre ere i Slægtskab med mig. Snor-

re syntes at han lioilig beliovede Skoven, og man
fortæller at han lod sig Jordsmonnet overdrage ved

(formeligt) Haandslag, samt overtog Trællenes Ef-

Krakunessskc>g, n,W o.Jl.
9
) |>yldr vera, M. 1 °) hafir lof,

G; vist vaksir Jul, D%
i sko'gsins, D ;

skdgarins, G.



622 UDDRAG AF EYRBYGGJA.

prælanna. Reift pdrolfr siftanheim, ok undi vel

vift. En petta mal 1 mæl tist litt fyrir af
2

Sftrum

monnum. Um vorit let Snorri hua mal til pors-

néspmgs å liendr Arnkeli um præladråpit; fjol-

mehntu peir båftir til pingsins
,
ok helt Snorri

franumalum. Ok er mal komu i ddma, kvaddi

Arnkeli ser bjargkviftar
3 ok færfti pat til varna, at

prælarnir voru teknir meft kveiktum eldi til bæjar-

brennu. på færfti Snorri pat fram, at prælarnir

voru uhelgir å peim vetvangi
4

: en pat at per

færftut pa paSan inn i Vaftilslioffta ok dråput pa

par, pat hygg ek al peir væri par eigi uhelgir.

Helt pa Snorri fram malinu, ok eyddi bjarg-

kviftnum Arnkels. Eptir pat attu menn lut i at

sætta pa, ok [gengu i milli
5

;
varft sættum a komit;

skyldu peir bræftr gcra um malit, Styrrok Ver-

mundr. peir dæmdu fyri prælana XII
6

aura

hvorn, ok gjalda féit pegar .å pinginu. Ok er féit

var goldit, fékk Snorri porolfi sjdftinn. Hann tok

vift ok mælfi: eigi ætlafti ek til pess, på er ek

fékk per land mitt, at pu mundir pessu måli
7

sva

Iitilmannliga fylgja, ok veit ek, at eigi mundi

Arnkeli pess hafa varna t mer 8

,
at ek heffti slikar

bætr fyri præla
9

mina, ef ek lieffta undir liann

*) till* &,P o, fl,
2
) udel, D,P o.fl,

3
)
biia kvifcar, Dosid-

dendes Vidnesbyrd, F, 4
) velfangi, T, JV o.f ; vettfangi, II -

veitfangi, Ra,B; Jm vetfangi, M, D, K, N, P, S, U, 5
) till, D,

JCjP. <•) X, (tiu), D, JV
,
K, N, P, S, K, 7

) till, M. «) i Jjraut,

i Nodstilfælde
,
eller naar jeg havde forso.gt det

,
till, JV, D, K, N,

Pi til prautar, M ;
i prætu, i Trætte

, JV. 9
) verkmenn, Ar-

beidskarle, JV, D, M, K, P.
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termaalssag. Thorolf red derpaa hjem
, vel for-

noiet med sit Ærendes Udforelse. Dog fandt dette

Anslag kun lidet Bifald i andre Folks Omtale. Næ-
ste Foraar anlagde Snorre en Sag, til Thorsnes

Thing, mod Arnkel, for Trællenes Ombringelse.

Begge havde der samlet et stort Folgeskab af Til-

hængere, og Snorre paaklagede Sagen. Da den
kom for Retten, forte Arnkel, til sit Forsvar, Vidner
derpaa at Trællene vare hievne grebne med tændt

Ild, til Mordbrand, ved Vaaningshuse. Snorre ind-

vendte det derimod, at Trællene vel der paa Stedet

kunde falde paa deres egen Gjerning: men, sagde
han, da I forte dem derfra ind efter, til Vadilshof-

de
,
og dræbte dem der

,
saa troer jeg vistnok at

de ikke kunde ansees som fredlose der 3S
. Snorre

satte da sin Sag igjennem, saa at Arnkels Forsvars-

vidne ei kunde nytte ham det ringeste. Derefter

forsogte andre paa at mægle mellem dem, og til-

veiebragte det Forlig: at Brodrene Styr og Ver-
mund skulde være Voldgiftsmænd i Sagen. De be-

stemte 12 Orers Boder for hver Træl, som skulde

erlægges strax der paa Thinget. Da Pengene vare be-
talte

,
flyde Snorre Gode Pungen til Thorolf. Han

tog imod den, og sagde: Det var ikke min Mening,

da jeg overdrog dig mit Jordsmon, at du skulde

forfolge denne Sag saa umandig
,
og det veed jeg,

at Arnkel vist ikke vilde have sat sig derimod ,
at

jeg oppebar saadanne Boder for mine Trælle, hvis

jeg havde overladt dens Afgjorelse til ham 30
. Det
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lagit. pat kalla ek
,

sagSi Snorri
,

at pu ser

skammlaus af pessu, en eigi vil ek veSsefja
1

virS-

ing

2

mma* vift illgirni
4
pina ok rånglætu

svarar: pat er ok mest van, at ek sæki pik eigi opt-

ar at malum, [ok sofi yftr p6 eigi oli va liérafts-

monnum 5

. Eptir petta fora menn afpmginu, ok

undu peir Arnkell ok Snorri illa
6

vift pessar mal-

alyktir, en porolfr [po verst, sem makligt var
7

.

32. [Sva er sagt at pat gerftist nu
8

til tiftinda,

at Orlygr a Orlygsstoftum tok sott; ok er honum

tok at Kfta, sat Ulfarr, broftir lians, yfir lionum.

Hann andaftist af pessari sott; [sendi Ulfarr på
eptir Arnkeli

9
. En er Orlygr var latinn, for

Arnkell pegar a Orlvgsstafti, ok toku peir Ulfarr fe

allt undir sik er par sto8 saman. En er por-

pdrolfr

brandssynir spurftu andlal Orlygs, foru peir a Or-

lygsstafti, ok veittu tilkall um fé pat
10

,
er par stoft

saman, ok kalla sma eign pat er leysmgi peirra

liaffti att, en Ulfarr kallaftist arf eiga eptir broftur

sinn at taka. peir spurftu hvårn lut Arnkell vildi

at eiga? Arnkell kvaft Ulfar uræntan vera skyldu

fyri liverjum manni, meftan felag
11

peirra væri ok

hann mætli råfta* Foru porbrandssynir [på i brott,

ok fyrst
12

ut til Helgafells, ok segja Snorra gofta

') Efter Ordet: pantsætte } hafa i hættu, vove, sætte paa Spil,

u4,TP\D,M

}

at hættu, N,P, 2
)
goiSgirni

,
Velvillie ,

Godhed, G •

3
) til mdts, till. M. 4

) agirni, Gjcrrighcd, M. fra [udel. af
D, K,

P

; sveitarmdnnum
, JV,M,P,S. 6

) litt, IV, I), IC.
7
)

cinna verst,, D,J£,NP

;

allra verst, S .
8
)
Nu gerSist pvi næst,

IVi |>at næst, D,K,N. 9
)

till. JV,D,IC,N,P. l0
) allt, M. 11

)

félagskapr, JV,D,K,N\P,U. I2)vi$ pat heim ok siSan, .
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mener jeg, svarede Snorre, at du slipper herfra

uden Skam, men jeg vil dog ikke give Slip paa den

mig tilkommende Agtelse for din Ondskabs og Uret-

færdigheds Skyld. Thorolf svarede: Dét er ogsaa

mest sandsynligt, at jeg herefter ikke soger din Hjelp

til Sagers Udforelse, men at dog ikke al Fare slum-

rer ind for eder, som ere dette Herreds Beboere.

Derefter toge Folk hort fra Thinget. Hverken Ara-

kel eller Snorre var vel fornoiet med Sagens Udfald,

men Thorolf dog allermindst, hvilket han ogsaa

fortjente.

32. Som man fortæller tildrog det sig da, at

Orlyg paa Orlygstade faldt i en svær Sygdom; da

hans Endeligt var nær, sad hans Broder Ulfar ved

hans Leie. Da Orlyg var dod, sendte UlfarBud ef-

ter Arnkel, som strax begav sig til Orlygstade, hvor

han og Ulfar toge alle de Eiendele, som der fore-

fandtes , i deres Besiddelse. Imidlertid spurgte

Tliorbrands Sonner Orlygs Dod, toge da ligele-

des til Orlygstade, og gjorde Fordring paa det

Goc}s, som der befandtes, samt erklærede det, som

deres Frigivne havde efterladt sig, for deres Eien-

dom
;
men Ulfar paastod at han burde tage Arv ef-

ter sin Broder 37
. De spurgte, hvad Deel Arnkel

vilde tage heri. Arnkel svarede, at Ulfar ikke skul-

de taale Ran af nogen Mand, saalænge som deres

Fællesskab varede
,
og han maatte raade. Thor-

brands Sonner toge da bort, og forst ud tillielgafell,

Gronlonds historiske Mindesmærker, 1 Bind, (40)
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ok beiddu hann liSveizlu. En Snorri go8i kvaSst

petta mal eigi mundu leggja [i prætur 1

viSArnkel
2

,

me§ pvi atpeim lieffii svå slept
3

tiltekizt i fyrstunni,

at peir Arnkell liefSi fyrri komit bondum a fét.

peir porbrandssynirkvåSu liann eigi [mundu meira
4

stjorna, efliann hirti
5

eigi um sliki.

petta haust eptir liaféi Arnkell inni haustbo'8

mikit, en pat var vandi hans, at bjoSa Ulfari
6

vin

sinum til allra bo8a ok [leiSa liann jafnan meS

gjofum ut
7

, pann dag er menn skyldu fra boSi-

nu
8

fara af Bolsta'8, reiS porolfr bægifolr heiman,

ok for at finna
9
Spagils vin sinn

;
hann hjo i pors

ardar 0 a SpågilsstoSum. Hann ha8 hann ri8a

me8 ser inn a Ulfarsfellshåls
;

præli pdrolfs for

meS honum; ok er peir kornn inn a lialsinn, mælti

porolfr: par man Ulfarr fara fra boSinu
,
ok meiri

van at liann liafi gjafir sæmiligar meS at fara. Nu
vilda ek, Spagils, segir hann, at pu færir motlion-

um, ok sætir fyrir honum undir garSinumatUlfars-

felli, ok vil ek at pu drepir
11

liann, en partil vil

ek gefa per prjar merkr silfrs; ek skal bc'tum«

uppi lialda fyrir vfgit. En på er pu liefir drepit

tJlfar, skaltu taka af honum gripi på, er hann liefir

pegit af Arnkeli. pu skalt laupa ut meS Ulfarsfelli

til Kråkuness
,
en ef nokkrir menn fara eptir per,

*) til frautar, ]\2. ’) e«r i deildir lengr, till. M. 3) sleift,

maaskeefor slæft^ T. 4
) mcga, ikke maatte herske, E

tF,G. Den
hele Sætning udelades af D y

1V, K,N,P ; M udtrykher den deri-

mod saaledes: mundu ser meira lut af deila > ef hann vildi slikt

eigi ileng ja.
5
)

hlutafti, tog sig af, andre. <>) Arnkel, Tr (urig-

ligt).
7

) leysa hann bruttmeS gctøum gjofum, lViD,K>
J7(Ut)P.
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for at berette Snorre Gode det skete, og bede om
lians Bistand. Snorre svarede, at lian ikke vilde ind-

lade sig i Trætte herom med Arnkel, da de i Be-

gyndelsen havde givet Slip paa Ledigheden
,
idet

Arnkel for havde taget Godset i Besiddelse. Tlior-

brandsSonner sagde, at han kun vilde raadefor li-

det, naar lian ikke tog sig af slige Sager.

I det næste Efteraar holdt Arnkel hjemme et

stort Hostgilde, men det var hans Sædvane, at ind-

byde sin Ven Ulfar til alle Gjæstebud, og stedse at

give ham Foræringer til Afsked 3 8
. Den Dag, da

Folk skulde gaae hjem fra Gjæstebudet paa Bol-

stad, red Thorolf Skjævfod hjemmefra, at besoge

sin Ven Spaagils* 9
. Han boede i Thorsaadalen

paa Spaagilsstade. Han bad ham ride med sig til

Ulfarsfells Bakke. Thorolfs Træl fulgtes med ham.

Da de kom op paa Bakken, sagde Thorolf: Der dra-

ger vel Ulfar fra Gjæstebudet, og det er sandsynligt

at han bringer kostelige Foræringer hjem med sig.

Nu er det mit Ønske, Spaagils, at du gaaer imod

ham, og oppebierliam siddende under Gjerdet ved

(Gaarden) Ulfarsfell, samt at du slaaerham ihjel, men
derfor vil jeg give dig tre Mark i Solv. Boderne

for Drabet skal jeg selv være ansvarlig for. Naar

du liar dræbt Ulfar, skal du tage de Kostbarheder

fra ham, som han har faaet afArnkel. Du skal si-

den undlobe langs med (Bjerget) Ulfarsfell til Kra-

genæs, men livis nogle forfolge dig, skal du lade

8
) haustboftinu, Ilds/gildet

,
Af. 9

) liitta, D. *°) pdrdisarda

n, TV
,,
F, K,N, P, 27; Pdrsdal, G. * *) vegir, D, X f

Nt P, TV.

(
40 *)
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lat Ja skoginn hlifa Jer, far støan a minn fund, ok

[skal ek til sja
1

,
at Jik skal ekki saka. En meS

Jvi at Spagils var uinegSarmaSr ok mjolc féjurfi,

Ja [tok liann viS flugu
2

Jessari, ok for utan
3

undir

tungarSinn at Ulfarsfelli; sa hann Ja at Ulfar gekk

iieSan[fra BolstaS
4

,
okhaf&i skjold goSan, er Arnkell

liaf&i gefitlionum, ok sverSbuit. Ok er Jeir fund-

ust, beiddist Spagils at sja sverftit
;
hann hældi Ulfari

mjok, ok kvaS hann vera gofgan mann, er liann

Jdlti Jess verftr at Jiggja inar sæmiligstu gjafir af

hof&ingjum. Ulfarr vatt vi§ skegginu, ok seldihonum

sverSit ok skjoldinn. Spagils hra Jegar sverSinu,

ok iagfti i gegnum Ulfar. Eptir Jat tok hannå ras,

ok Jjdp ut meS Ulfarsfelli til Krakuness. Arnkell

var uti sladd r, ok sahvar maSr ljop ok haféi skjold,

ok Jottist kenna skjoldinn
;
kom honum i hug, al

Ulfarr mundi eigi [hafa latit skjoldinn sjålfråSr*, [en

hann vissi at Ulfarr var eigi vanr at laupa Jannig
6

,

kvaddi Arnkell Ja menn til at fara eptir manninum;

en meS Jvi, segirhann, at hér hafa komit fram

råMbSurmins,ok liafi Jessi maSr [vorfrit Ulfars han-

amafrr
7

, Ja skulut Jer Jegar drepa hann, hverr

sem hann er, ok latit hann eigi koma mer i augsyn.

på gekk Arnkell upp til Ulfarsfells
;
fundu Jeir Ja

Ulfar dauSan.

*) mim et s\’å um klappa, F,JV,D,K, U
,
M,N. 2

) saaledes

Ru, TV, F, M, N, B, P, P, G, Derimod liave Tr
,
RØ, D, O, K, N,

T, U fiilgu, o: Skjenk
,

forvaret eller betroet Gods. Det forste

Ord er vist i denne Betydning meget sjeldent
, men mere hekjendt

er det derfra udledte ilugumaftr, en leiet Stimand, Morder eller

Bandit j S har fra [: pa gin hann yfir flugu Jiessari, saa ga-

ber han over denne Flue o: som en Fisk over Maddingen 5
)

I
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Skoven beskjerme dig; tag siden til mig, og jeg

skal see til, at intet skal blive dig til Skade. Fordi

SpaagiJs havde mange at forsorge, men fattedes

Penge, tog ban mod denne Stimandsion, og gik til

den udvendige Side af Toftegjerdet; ban saae da,

atUlfarkom gaaende nedenfra Bolstad, og havde et

godt Skjold, somArnkel havde givet ham, samt et zir-

ligbeslaaet Sværd. Da de modtes, bad Spaagils, at

han maatte faae Sværdet at see; han roste Ulfar

meget, osx sagde at han var en fornem Mand, da

han blev anseet for værdig til at modtage Gaver al

store Herrer. Ulfar vrikkede med Skjægget, samt

flyde ham baade Sværdet og Skjoldet. Spaagils

trak strax Sværdet afSkeden, og gjennemborede

Ulfar dermed. Derefter gav han sig til at rende

stærkt, og lob langs ud med Ulfarsfjeld til Kragenæs.

Arnkel stod ude og saae ,
hvor en Mand lob, som

havde et Skjold, hvilket han troede at gjenkjende

;

det faldt ham ind, at Ulfar neppe med sin gode Vil-

lie havde givet Slip paa det, og han vidste tillige at

Ulfar ikke pleiede at lobe saaledes. Arnkel opfor-

drede da nogle Mænd til at forfolge den lobende:

men fordi, sagde han, min Faders Raad her ere biev-

ne fuldbyrdede, saa skulle I dræbe denne Mand,

hvem det saa er, uden at han kommer for mine

Oine, hvis lian er bleven Ulfars Banemand. Da gik

Arnkel op til Ulfarsfell ;
der fandt de den dode Ulfar.

ofan, TV. 4
) till. TV.

5
) lostugr lausan liafa latit skjoldinn, D,T,

W, M, K,NjP. 6
) fra [ till. TV; fann veg, den Vei, D,K,TV,P, U.

T
) saal. Tr

,
Ra; Ulfari skafSa gjort F

;

veitt U. ska^a, IV

;

\crit

U. bana, R(l>
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porolfr bægifotr så at Spag ils ljop ut meS

Ulfarsfelli
1

,
ok lxafSi skjold; pottist hann på vita,

livorsu farit liafSi meS peim Ulfari. på rnælti hann

vi8 prælinn, er honum fylgfti : nu skaltu fara inn

å Kårsstafti, ok segja porbrandssonum at peir fari

inn til Ulfarsfells, ok låti nu eigi ræna sik leysingja

arfinum sem fyrr, pvi nu erUlfarr drepinnk Eptir

pat reiS porolfr heim, ok [pot tist nuliafa vel syslat
3
.

En peir er eptir lupu Spågilsi, fenga tekit liann

ut vift klif, er upp er riftit ur fjorunni, hofftupeir på

af honum sannar sogur, ok er liann haffti sagt allt,

sem farit haffti, toku peir hann aflifi, ok kosuftu
4

hann par vift kleyfina, en peir toku gripina ok

færftu Arnkeli. præli porolfs kom å Kårstafti, ok

sagfti porbrandssonum orftsendtng hans, på foru

peir ut til Ulfarsfells, ok er peir komu par, var

Arnkeli fyrir, ok mart manna meft honum. på
/ /

veittu porhrandssynir [tilkall um fé pat, er Ulfar

haffti ått
5

,
en Arnkeli leiddi fram [våtta sogu,

peirraer vift voru
6
handsal peirra hifars, ok [kvaftsl

pat halda' mundi 7

,
pvi [at hann kvaft par ekki usått

å hafa gengit
8 atlogum; haft

9

på ekkiåkall
10

veita

um fe petta, pviat hann kvaftst halda mundi sem

‘) Ijallinu, D\P}
o.jl. 2

) dauflr, DjP, o, JI.
3
) pdlti nu all-

vel um slungit,Wy N; allt vel, D, P, U. 4
) I3 O, o.JI. ; dysjuflu,

omtrent af samme Betydning ; kos betyder nemlig som oftest en

Dynge af noget blodt
, her som Jord eller Muld

,

dys derimod af
de haarde Stene ,

som i det danske Dysse. Derimod har T: ok

kostuflu honum, og kastede ham ned. *) akall li 1 arfsins,F; fjarins,

JJ
r
t P>D,o. Jl.

6
)

vatlorfl pau, D , JV,M3 K, N- votta pa er verit

hdfflu, F ; voUuflorfl, P» ') kvafl pat lialdast verfla, F,P; skyldu
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ThorolfSkjævbeen saae at Spaagils lob ud ef-

ter langs med Ulfarsfjeldet, og havde et Skjold
;
der-

afsluttede lian sig til Udfaldet afSpaagilses Sammen-

komst med Ulfar. Han sagde da til den Træl, som

fulgtes med ham: Nu skaldugaae ind til Karstade,

og sige til Tliorbrands Sonner, at de strax tage ind

til Ulfarsfell og lade sig nu ikke herove den Arv,

som dem tilkommer efter deresFrigivne, ligesom for-

hen, thi nu er Ulfar ombragt. Derefter red Tlior-

olfhjem, og var vel fornoiet med det, som han havde

udrettet. De som lob efter Spaagils, naaede ham

ude ved den Skrænt, hvor man pleier at ride op

ad fra Stranden. De lode ham bekjende, hvorle-

des alt var gaaet til, og da han havde fortalt det,

toge de ham afDage, samt opkastede en Gruusdynge

over ham der ved Bjergskrænten, men Sværdet og

Skjoldet toge de med sig til Arnkel. Thorolfs Træl

kom til Karstade, og bragte Tliorbrands Sonner

Thorolfs Budskab. De toge strax tilUlfarsfell, men da

de kom der, traf de Arnkel med stort Folgeskab.

Da gjorde Tliorbrands Sonner Fordring paa det

Gods, som Ulfar havde eiet, men Arnkel fremforte de

Vidners Udsagn, som havde været tilstede ved hans

og Ulfars Hansel, og sagde at han vilde overholde

det, da det ikke var blevet lovlig svækket ved no-

gen Uenighed
;
han bad at de ikke vilde gjore no-

gen videre Paastand paa dette Gods, og erklærede,

at han vilde holde saa fast derpaa, som var det

T),
p
)
par hef$i eigi usattir verit a sagflar, M. 0 Tt/.

,0
) purla al, till. M.
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foihtrarfi
1 smum. Såuporbrandssynirpåsinn kost

'
,

Le/.tan
2

,
at hverfa fra; foru på ennut til Helgafells,

okfundu Snorragofot, ok sogSu lionum [livar på
var komit 3

,
ok bå5u hann liSveizlu. Snorri kvaS

enn farit liafa sem fyrr, at peir liofåu orSit [talli

seinni “ en Arnkell: ok munu per, segir liann,

[purfa i hendr Arnkeli eptir at sjå pessum pen-

inguni
,
me8 pvi at

s
hann hefir aSr tekit undir sik

lausaleit
6

,
en londin liggja yér ollum jafnnær,

ok munu peir pau bafa
,
er handsterkaslir eru

;
en

[pess er po meiri von’ at Arnkell [hafi lier afmeira

lut, sem af
8
oftrum ySrum skiptum

;
er y<5r pat ok

satt at seg-ja
,

at må ySr pat er yfir margan gengr,

pviat Arnkell sitr nu yfir byers manns lut lier i

lieraéi
9

,
ok man pat sva vera

10

,
meSan liann lifir,

livdrt sem pat er lengr eSr skemr. porleifr kimbi

svarar : satt segir pu, Snorri
,
må pat ok kalla vår-

kunn, atpuréttir elgi vårn lut viS Arnkel, pviat pu
beldr engu måli til fulis

11
vift hann, pat er pil

egil meS y3r at skipta, [Eptir pat forti peir por-

brandssynir 11
lieim, ok JikaSi peirn allpungt.

33. Snorri goSi let nu vinna Ivråkunesskog,

ok let mikit at gera um skogarboggit. porolfi

bægifot polti spillast skogrinn; liann reiS på ut

’) arfi, M. -) till. B,K,W. 3
)
livat titt va r,B,TV. A

) tafl—

seinni, M. 5
) |) ri fa i hendr lionum eptir fenu, par er, JV; li rifa

hendr i Arnkeli eptir fé Jessu, M; purfa, D. 6
) allt lausafe,

D, IV. ’) Jat cr J.t> likara, B, TV. ") vcrSi i pV i drjugari en
per, B, TV. 5

) sveit, D, sveilum, K. >”) ga'nga
, B, IT. <)

mols, G. 1

2

) fara p. ss. vi« pal, B,K, IV.
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lians Fædrenearv. Thorbrands Sonner mærkede

at det var bedst for dem at trække sig tilbage; de

loge da paa ny tilHelgafell, og talte med Snorre Gode,

fortalte ham hvorledes Sagerne stode, og bade om
lians Bistand. Snorre svarede

,
at det havde gaaet

for dem ligesom forben, at de havde ladet Arnkel

komme dem iForkjobet: og vistmaael, sagde lian,

beliove at eftersee disse Penge mellem Arnkels egne

Hænder, da lian for bar taget Losorerne i Besid-

delse, men Jorderne ligge lige nær ved enhver af

eder, saa at de tilsidst faae fat paa dem, som ere

de stærkeste i Næverne, endskjont der er storre

Sandsynlighed for, at Arnkel her lober af med For-

delen, ligesom i eders hele ovrige Mellemværende

;

I kunne vide det forvist, at I maae taale det samme,

som gaaer ud over saa mange andre 40
,

thi Arti-

kel gjor nu, hvad han lyster, ved enhver heri Her-

redet, og det vil gaac saaledes til, saa længe som

han lever, enten det saa bliver længe eller kort.

Tliorlcif Kimbe svarede : Sandt siger du nu, Snorre,

man maa ogsaa undskylde dig deri, at du ikke skal-

for os Ret lios Arnkel
,
da du ikke kan sætte noget

igjennem mod ham, i nogen af de Sager som I have

med hinanden at afgjore. Derefter toge Thorbrands

Sonner hjem, og vare meget misfornoiede lierovér.

33. Snorre Gode benyttede nu Kragenæsskov,

og lod en svær Hugst foretage der. TliorolfSkjæv-

been mærkede, at Skoven tog Skade derved ;
han

red da ud til Helgafell, og bad Snorre om at give
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til Helgafells, ok ba8 Snorra fa ser aptr skoginn, ok

kvaSst hafa lé5 honum, en eigi gefit. Snorri kvaft

[pat skyldn skirast, pa er peir bæru uin, sem 1

vi$

voru handsol peirra; kvaftstok eigi skyldu skoginn

lata, [nema peir
2

bæri af honum. porolfr veik

pa brott, ok var i allillu* skapi. Hann reiS inn a

BolstaS
,
at finna Arnkel son sinn. • Arnkell fagnar

vel
4

fo8ur sinum, ok spyrr at erindum lians, porolfr

svarar: pat ererendi initt hingat, at ek sé missmi'Si

å, at fæ8
5

er me5 olckr; vilda ek at nu legSim ver

pat niSr, ok tækim upp [frændsemi okkar
6

;
pviat

pat er uskapligt, at ver séim usåttir, [ok pætti mer
1

sem vi§ mundim mildir ver5a
0
hériliéraSi vift harft-

fengi pma en råSagerSir minar. [pvi betr
9

pætti

mer, segir Arnkell, sem fleira væri [meft okkr lp
.

pat vil ek, segir porolfr, at vift hafim uppliaf at

sættargerft vorri ok vinattu, at vift lieimtim Kraku-

nesskog at Snorra goSa; pykir mer pat verst, at

hann skal sitja yfir lut okkrum, en hann vill nu
eigi lausan lata skoginn fy ri mer, ok segir

11
at ek

hafi gefit honum, en pat [er lygft, segir hann 11
.

Arnkell svarar: eigi gerftirpu pat til vinattu viftmik,

er pu fékkst Snorra skoginn
13

,
en veit ek at hann

') saal, Tr j at fat skyldi skirra vcr«a
,
L,Ra, p,E, T; svcrja

skyldu vatta fa er, de Vidner skulde sværge som o . s, v., M

;

skyldu
votla skrå at far skyldu bera feir urn, Vi feir skyldu skera
lir, er vift handsolin voru, //,• er vii5ve rendur liandsalanna bæri, T,
2
) cf eigi, D, K. 3

) allfungu, D,K, allfungt i, U. <) val
,
her og

Paa flere Stederfor vel, TV

\

5
) TV,B,Tr

; fæ« i, Ha, p ,• fæ«a, F,
6
)
gdSa frændsemi., D, K, N

;

gd«a vinattu ok frændsemi, I\ 7
)

saal, JV, D,K
; fviat mer fætti, Tr, Ra, p, N. *) till. D,K,N.

!

) bel ri, Tr. 1
°) 1 frændsemi okkari, N,IC; okkar, V. 1 ’) kaliar,

3
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ham Skoven tilbage, da han vel havde laant, men

ikke skjenketham den. Snorre sagde at dette vilde

oplyses, naar de vidnede derom, som vare tilstede

ved deres Haandslag, og erklærede, at han ikke

vilde afstaae Skoven, med mindre deres Udsagn

frakjendte ham den. Thorolf tog da hort i vred

Hu. Han red ind til Bolstad, for at tale med sin

Son Arnkel. Han tog meget vel mod sin Fader, og

spurgte om hans Ærende. Thorolf svarede : Jeg

kommer hertil i den Anledning, at jeg indseer, hvor

urigtigt det er, at vi skulle ligge i Feide med hin-

anden, og vil at vi lade den fare, men vcdkjen-

des igjen vort Slægtskab; thi det er unaturligt, at

vi ere uenige, og tillige troer jeg at vi ellers vilde

opnaae stor Magt her i Herredet, ved din Tapperhed

og mine kloge Anslag. Arnkel svarede: Jeg vilde

være desmere fornoiet
,

jo bedre vor Forslaaelse

var. Det er mit Onske, sagde Thorolf, at vi be-

gynde vort Forlig og Venskab dermed, at vi for-

dre Kragenæs-Skov af Snorre Gode
;
det gjor mig

mest ondt, at han skal gjore Indgreb i vor Eiendoms-

Ret, men han vil nu ikke give Slip paa Skoven til

mig, og paastaaer, at jeg har skjcnket ham den, men

det er Logn. Arnkel svarede: Det var vist ikke af

Venskab for mig, at du overlod Skoven til Snorre,

D,K,W. ... lygi T; gcgnir aungu, D,F, IV,K,N,P,U.
1

3

) ok mun ek eigi gera fat fyri ro'g firm ,
at deila vift Snorra

um skdginn, for din Bagtalelses Skyld pil jeg ikke trættes med

Snorre om Skoven, till. I,M; rdg fitt ... D,K,N, al bitasl i Iicndr

Snorra tilskogsins, at bides med Snorre, J'or at fratage ham Sko -

pen
y
IV, D, F, M, li, N, P, U, S.



636 UDDRAG AF EYRBYGGJA.

hefir eig'i réttar heimildir a skoginum; po vil ek

eigi, at [m hafir pat fyrir illgirni pina, at gleSjast

af deilaokkri. pat liyggek, segir porolfr, at[meirr

komi par til litilmennska
1

,
en pu sparir, at ek

liendi
2 gaman at deilu

3

ykkarri. Haf pu pat fyrir

satt, sem pu vil
t
par um, segir Arnkell, en eigi

man ek sva buit deila um skoginn
4

vift Snorra. Vift
O

petta skildu peir feftgar; for porolfr heim, ok undi

storilla smum lut, ok pottist nu eigi sinni ar fyri

borft koma. porolfr bægifotrkom lieimumkveld-

it, ok mælti vift engan mann. Hann settist niftr i

ondvegi sitt, ok [mataftist eigi
5 um kveldit; sat

hann par eptir, er menn foru at sofa. En um
morgininn, er peir sloftu upp, sat porolfr par enn,

ok var dauftr. pa sendi busfreyja mann til Arn-

kels, ok baft segja lionum andlat foftur sins. ReiS

pa Arnkell upp i Hvamm, [ok nokkrir beimamenn

hans
6

. Ok er peir komu i Hvamm, varft Arnkell

pess viss, at faftir hans var dauftr, ok sat [i hasæti
7

,

en folk all t var ottafullt, pviat ollum [var opolcki

a andlati
8
lians

9
. Gekk Arnkell nu inn i eldaskalan

ok sva inn eptir setinu a bak porolfi, ok baft hvern

varast at ganga framan at honum
,
meftan lionum

’) 5<*r gangi meir litilmenska til, D,K,7V. 2
) licnti, Tr. 3

)

TV. «) .skdgarmalil, M. 5
) lok eigi a mat, JV,N,D; ekki

mat, lCy L ; aungan mat, F, 6
) vi« marga menn, med mange

Mænd, eller Følgesvende, I),TV. ’) uppreltr i ondveginu, TV, D.
8
) sttifi otti af andlati lians, forskrækkedes vel hans JDodsmaade,

K, fdtti otti and li ti hans, alle syntes at hans dasyn var afskræk-
kende, D ... al andlati, Ni um liflat hans, B, T. 9

) B, T, till.

ok var« mdnnum mikit fyrir af veita lionum nabjargir, det faldt
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skjont jeg nok yeed at han ikke har rigtig Hjem-

mel for den. Dog vil jeg ikke, at din Vanartighed

skal bel finnes dermed, at du glædes ved Stridighe-

der mellem ham og mig. Jeg troer dog, svarede

Thorolf, at du snarere bevæges hertil af Forsagt-

hed, end for at undgaae det at jeg skal more mig

over eders Trætte. Herom kan du troe, hvad du

vil
, sagde Arnkel

,
men saaledes som Sagerne nu

staae, agter jeg ikke at kivesom Skoven med Snorre.

Saaledes skiltes Fader og Son ad. Thorolf tog hjem,

meget misfornfiiet med sin Stilling, og indsaae lieel

vel, at lian nu ikke kunde faae sin Krig frem41/ Thor-

olf Skjævbeen kom hjem den samme Aften, og

talte ikke til noget Menneske. Han satte sig i sit

Hfiisæde 42
,
og nod ikke det ringeste af Aftensma-

den
;
han blev siddende der, efterat Folk vare gaaede

til Sengs. Næste Morgen, da man stod op, sad

Thorolf der endnu, og var da dfid. Iluusinoderen

sendte strax et Bud til Arnkel, for at underrette

ham om hans Faders Dfidsfald. Arnkel red op til

Hvamm, tillige med nogle afsine Folgesvende. Da

de kom dertil, fik Arnkel det at vide* at hans Fader

vel var dod, men at han dog endnu sad i Hfii-

sædet, samt at alle Folk der paa Stedet vare slagne

af Skræk
,

formedelst den Afsky som de bare for

hans Dfidsmaade. Arnkel gik da ind i Ildstuen,

langs med Bænken, bag ved Thorolf, og bad en-

hver at tage sig i Agt for at gaae forfra imod ham,

Folk besværligt
,
'(dier betænkeligt)

,
at yde hans Lig den sidste

Iljelp
t (behandle det efter Sædvane).
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voru eigi nabjargir veittar. Tok Arnkell pa i

herftar porolfi, ok varft hann at kenna aflsmunar,

aftr liann kæmi honum undir. Siftan sveipafti hann

klæfti
1 um hofuft porolfi, okbjd um hann eptir si'S-

vana. Eptir pat let hann brjota vegginn
2

a baki

honum, ok [kom honum 3

par ut. Siftan voru yxn

fyri slefta beitt; var par pbrolfr i lagftr
4

,
ok oku

peir honum upp i porsardal, ok varft pat eigi

prautlaust, åftr hann kom i pann staft
,
sem hann

skyldi vera. Dysjuftu peir pdrolf par ramliga.

Eptir pat reiS Arnkell liéim i Hvamm, ok kastafti

eign sinni a allt fé, pat er par stoft saman, ok faftir

hans liaffti att, [lond ok lausa aura
5

;
var Arnkell

par III nætr, ok var pessa stund tiftindalaust.

Skipafti hann til busins, ok fékk
6

forraftamanni
7

.

For hann siftan lieim.

34. [Eptir daufta porolfs bægifots® potti

morgum verra uti
,
pegar solina lægfti; en er aleift

sumarit, urftu menn pess varir, at porolfr la eigi

kyrr; matlu menn pa aldri i frifti uti vera, pegar er

[sol settist
9

. pat var ok meft, at yxn, pau 10
er por-

olfr var ekinn a, urftu trollrifta
11

,
ok allt pat fé er

nær kom dys porolfs, pa ærftist pat okæpti 12
til

bana. Smalamaftr
13

i Hvammi kom sva jafnan

*) klæftum, Klæder
,
IV,E,K,N,S,U

;

handklæfti, Haandklæde

eller Torklæde
, E, T. -) skalavcgginn

, 7V,D, o, JI.
3
) draga

peir hann,7V,D. 4
) saal. RJV ; ittlagftr, Tr. 5

) till. 7V,D,K
tN.

6
) féft, till.M.

7

) fyri forraSamenn, IV
;
mann

; D,K,N. «) litlu

siftar cn Arnkell var burtu farinn
,
D, IC, IV

.

9
) sdlsett var, T.

1 °) peir, TV
,
D, K, N. 1 1

) %ale, rasende,M
.

*
*) æddi, ra-
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indtil lians Lig var blevet vedborlig behandlet.

Arnkel tog da fat i Tliorolfs Skulder, og maatte an-

strænge sine Kræfter, inden ban kunde rykke ham
ned. Derefter svobte ban et Klæde om Tliorolfs

Hoved, og gjorde alt det ved Liget, som borte til

den Tids Skikke. Derefter lod lian el Hul bryde

paa Væggen, bag ved denDode, og bragte ham ud

der igjennem 43
. Derpaa bleve Oxen spændte for en

Slæde, paa hvilken Tliorolf blev lagt, samt kjort

derpaa op til Thorsaadal; dog maatte Ligfolget

anstrænge sig meget, forend det kunde bringe liam

til det Sted, hvor lian skulde blive. De lagde Tlior-

olf der ned i en svær Dysse. Derefter red Arn-

kel hjem til Hvamm, og tog alt det Gods, som der var,

og hans Fader liavde eiet, fast og lost, i sin Besid-

delse. Han blev der tre Nætter over, ogiden Tid

skete intet mærkeligt. Han sorgede for Huusliold-

ningens Indretning, og antog en Forvalter til Gaar-

den
;
derefter begav lian sig hjem.

34. Efter Tliorolf Skjævbeens Dod syntes

mange, at Opholdet i fri Luft ikke var behageligt,

da Solens Gang blev lavere, og mod Sommerens

Ende mærkede man endog, at Tliorolf ikke laae

stille. Da kunde Folk aldrig liave Fred ude, ef-

terat Solen var gaaet ned. Det indtraf tillige, at

de Oxen, som liavde trukket Tliorolfs Lig, bleve

troldredne, og alt det Kvæg, som kom i Nærbe-

sede, F. 1

3

) smålig D,K,N
y Pi Kvæget eller Faarene , efter

gammel Talebrug ; nu betegner dette Ord i almindeligt Islandsk

Hyrden selv.
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lieini, atpordlfrhafSi eltan liaim. Sa atburSr varS

um haustit i Hvammi, at hvartki kom lieim smala-

maSr né feit‘, ok fannst smalamaSr dauSr skamt

fra dys porolfs
;
var hann alir kolblar

2

,
ok lamit i

hvert hein
;

var hanri dysjaSr
3

hja pordlfi
;

en

fenaftr alir, sa er verit haffti upp 4
i dalinum, fannst

sumr dau8r, en sumr [ljop a fjoll
s

,
ok fannst

aldri
;
en ef fuglar settust a dys porolfs

,
féllu peir

niér daudir. Sva gerSist mikill gangr at pessu, at

eingi maSr por8i at beita fé sinu
6

i dalinn. Jafri-

an
7

heyrSu menn uti dunur miklar um nætr i

Hvammi; voru 8 menn pess varir, at opt
9
var ri8it

skalanum, ok er vetr kom, syndist porolfr opt

lieimamonnum
10

a bænum, ok sotti mest at hus-

freyju; var'5 ok morgum monnum at pessu mein,

en henni sjalfri helt viS vitfirring. [Svå lauk pessu, at

. husfreyja lézt af pessum sokum 11
. Var hun ok

færS uppiporsardal 1
*, ok dysjuS hja porolfi. Eptir

petta stukku menn a brott af bænum. Tok por-

olfr nu at ganga sva vfåa um dalinn, at hann

eyddi [par alla bæi
13

. Sva var ok mikill gangr at

aptrgaungum hans, at hann deyddi suma menn,

en sumir stukku undan, en allir menn, peir er

letust, voru sénir i ferS me8 honum. KærSu

J

) biifé, D*K, W. 2
) hclblar, blaa som Hel d: Dodens Gud-

inde,
I.

3
) saal. Ra

, /?, o. J1,; disvaflr, Tr

.

4
) till,D,K,TV, 5

)

upp, till. T. 6
) till. JV. ->) opt, Tr, T. 8) urflu, T. ’) udel.

L,K>JV. 10
)
saal. W; lieima, Tr. 11

) ok hun lézt far

af um siflir, F,P. 12
)
pordisardal

, Thordises Dal, D, K, N.
li

) saal. D,K,N,Fi a. b. i dalinum, Tr.
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den af hans Dysse, 'blev rasende, og brolte, til det
*

styrtede dodt ned44
. Faareliyrden i Hvamm kom

saaledes tit hjem
,
at Thorolf havde forfulgt ham.

Om Efteraaret skete den Tildragelse i Hvamm, at

hverken Hyrden eller Faarene kom hjem; da mati

sogie efter dem næste Morgen, fandt man Hyrden

dod kort fra Thorolfs Dysse, han var ganske sor-

tchlaa, og alle hansBeen vare brækkede; man jor-

dede ham hos Thorolf, — men af alt det Kvæg, som
havde været i Dalen, fandt man noget dodt, men
Resten lob op paa Fjeldene, og hlev siden aldrig

fundet. De Fugle, som satte sig paa Thorolfs Dysse,

faldt dode ned. Dette Uvæsen tog saaledes over-

haand, at ingen længere torde lade sit Kvæg gaae

paa Græs i Dalen. I Hvamm liorte man tit om
ø

Natten en svær Dundren; man hlev det endog

vaer, at Sovestuens Tag hlev saaledes rystet, som
om een red derpaa45. Da Vinteren kom paa, saae

man tit Thorolf der hjemme i Gaarden, men mest

forfulgte han Huusmoderen
;

mange -file ogsaa

Skade heraf, men hun selv var nær ved at gaae

fra Forstanden; tilsidst tog hun endog sin Dod
herover. Ogsaa hendes Lig forte man op til Thors-

aadal, og jordede det hos Thorolf. Derefter flyg-

tede mange fra Gaarden. Nu begyndte Thorolf

at grassere saa stærkt i den hele Dal, at alle de dex--

værende Gaarde bleve lagte ode. Hans Gjenganger-

færd var saa voldsom
,

at han dræbte nogle Men-

nesker40
,
men andre flygtede. De som dode, bleve

Oronlands historiske Mindesmærker, l Bind, /A4 \



/

642 UDDRAG AF EYRBYGG JA.

menn nu petta vandkvæfti mjok; potti monnum

Arnkell eiga at rafta bæir a pvi. Arnkell bau8

peim ollum til srn, er pat JxSlti vildara
1

en vera

annarstafcar. En livar sem Arnkell varstaddr, var§

aklri par mein at porolfi né sveitungum hans. Sva

voru allir menn ræddir vi5 aptrgaungu
2

pordlfs, at

engir porSu at fara ferSa sinna [par nær 3
lim vetr-

inn, pott at erindi ætli um sveitina.

En er afleiS vetrinn, voraSi vel
;
ok er peli var

or jorSu
,

sendi Arnkell mann inn a Karstafti eplir

porbrandssonum
,

ok ba§ pa fara til me8 ser, at

færa pordlf a brott ur pdrsarda]
,
ok leita

4
annars

legstaftar. Jafnskjdt var ollum monnum i logum

peirra, at færa daufta menn til greftrar, sem nu,

ef peir eru kvaddir. En er porbrandssynir heyrSu

petta, kvåSu peir ser aunga nauftsyn til bera
5

at

leysa vailkvæSi
6

Arnkels e8r manna hans. pa

svarar porbrandr karl: pat er nauftsyn, segir hann,

at fara ferSir pær all ar, er [monnum eru logskyldar
7

:
j

ok eru per nu pess beiddir, er [ySr sæmir 8
eigi at

synja
9

, pa mælti pdroddr vi8 sendimanninn : far

pu ok seg Arnlceli, at ek mun fara ferS pessa fyrir

oss bræftr, ok koma til Ulfarsfells, ok finnumst par.

Nu for sendimaSrinn; ok segir Arnkcli, bjo hann
j

,

*) vænlegra, U; kjdrligra, antageligere , DjTV,K,N; kyrr-
y

legra, roligere, P. 2
) s, JV,R(1,L; aptrgaungr,Pa,ø../7. 3 )till.T,

honum, t* TV* 5
) ok cklii J)at fylgja verkum sinum, og at det ikke

horte til deres Forretninger, till. JV,D,M,K,N,P* °) vandræfli,

D,K,N,P,7V. 7
)
menu eru logskyldir til. O; skyldir til, D,K,

N,PJV; at logum skyldir, M* fl

) péreigifc, E* 9
) varna, D>F, I

M, K,N
t
P, TV*

,
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siden seete i hans Følgeskab. Folk beklagede sig

meget over disse Ulykker, paa hvilke man ansaae

Arnkel for pligtig at raade Bod. Han indbod alle

dem at være hos sig
,
som syntes bedre om Ophol-

det der, end paa andre Steder. Hvor Arnkel end

befandt sig, gjorde Thorolf og hans Folge ingen

Skade. Alle Folk vare ellers saa bange for Thor-

olfs Gjenfærd, at ingen den Vinter torde foretage

sig nogen Reise der i Nærheden, om de end havde

nødvendige Ærender at besorge i Bygdelaget.

Da Vinteren var forbi, indfaldt et blidt Foraar.

Saasnart Frosten var optoet af Jorden, sendte Arn-

kel Bud til Thorbrands Sonner paa Kaarstade
,
og

bad dem folges med sig, for at fore Thorolfs Lig

fra Tliorsaadalen hen til et andet Gravsted. Efter

deres Love vare alle Mænd lige pligtige til at flytte

Afdodes Lig til Jorden ,
naar de opfordredes dertil,

ligesom det endnu er Tilfældet. Da Thorbrands

Sonner borte dette, svarede de, at de ikke indsaae

nogen Nødvendighed for dem til at raade Bod paa

Amkels eller hans Folks Forlegenheder. Da sagde

den gamle Tliorbrand: Det er nødvendigt at gjore

alle de Reiser
,
hvortil man efter Loven er pligtig,

og I anmodes nu om det, som det ikke sommer eder

at afslaae. Da sagde Tliorodd til Budet : Far kun

°g sig til Arnkel al jeg vil paatage mig denne Reise

for os Brodre, og skal komme til Ulfarsfell, hvor vi

kunne modes. Budet gik, og sagde dette til Arnkel

•

" ' *
(
41 *)
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på ferS sma
,
ok voru peir XII saman, lioféu me8

ser eiki ok graftol. Foru peir fyrst til Ulfarsfells,

ok fundu par porodd porbrandsson
,
ok voru peir

prir saman. peir foru upp yfir hålsinn, ok kvomu

i porsårdal til dysjar porolfs
1

,
ok var hann nu

hinn illiligasti [å at sja
2

;
peir tokuhann upp ur grof-

inni, ok logSu liann i sleSa, ok heittu fyri II sterk-

umyxnum, ok drogu hann upp a Ulfarsfells hals,

ok voru på protnir yxnirnir, ok teknir aSrir, ok

drogu peir hami upp å halsinn
;

ætlaSi Arnkell at

færa hann inn i VaSilsliofSa ok jarSa hann par.

En er peir komu inn å liålsbrunina
,

pa ærSust

yxnirnir
3

,
ok urSu pegar lausir, ok hlupu pegar al

hålsinum fram ok stéfndu
4

ut til sjoar
,

ok voru

sprungnir båSir. En porolfr var pa sva pungr at

peir fengu hvorgi komit honum 5

,
færSu peir hann

på å einn litinn liof8a, er par var lijåpeim, ok

jorSuSu hann par, ok heitir pat sfåan BægifotshofSi.

Let Arnkell sfåan léggja garS um pveran hofSann

fyrir ofan dysina, sva håfan, at ekki
6 komst yfir

nema fugl fljugandi
,
ok ser enn pess merki. Lå

porolfr par 1

kyrr alla tlma, meftan Arnkell liféi.

[Arnkell lagSi mikit fé i hang hjå foSur smum8
.

35. Snorri gofti [let vinna Kråkunesskog allt

at einu
9

, po at porolfr bægifotr hefSi um vandat.

*) ok brjo'ta dysina, ok finna pdrdlf par dfuinn, og opbryde

Dyssen
,
samt træffe der Thorolf uforraadnet ,

till. D,W^K,NJP.
2
) thi. D,N,jy; at sjd, K. 3

) s. W; yxnin, Tr } cikirnir, D,K,

N,P. 4
) mcS hli'Cinni fyrir ofan gar« i Ulfarsfelli ok par, d. e,

langs med Bjergsiden oven for Gaarden paa Ulfarsfeli og der,

till. I, M. 5
) tala vert; klækkeligt, till. D,M,K,N,Pjr. 6

) vart.

i
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han udrustede sig da til Reisen
;
tilsammen vare de

tolv i Tallet. Og (eller Kjorestude) og Gravered-

skaber havde de med sig. Forst toge de til Ulfars-

fell, hvor de traf Thorodd Thorbrandson
,

selv

tredie. De droge over Fjeldryggen, og kom ned

i Thorsaadalen til Thorolfs Dysse; nu havde han

det ondskabsfuldeste Udseende. De toge ham op

af Graven, og lagde ham i en Slæde, hvorfor de

spændte to stærke Oxen, som trakLiget optilUlfars-

fells Bakke
;
da kunde Studene ikke mere rore sig

af Stedet, hvorfor andre hleve tagne, som trak Li-

get op paa Bakken
;
Arnkel agtede at lade flytte det

ind efter til Vadilshofde og lade det jorde der. Da

de havde lagt det hoieste af Bakkens Rygning til-

bage, bleve Oxnene lobske, siede sig lose og lob ned

ad Bjergskraaningen ad Soen til, indtil de styrtede

dode ned; men Thorolfs Lig blev saa svært, at dé

som fulgte det neppe kunde rore det af Stedet. De

bragte det dog til et lille Forbjerg i Nærheden, og

jordede det der
;

det kaldes siden Bægifodshofde47.

Arnkel lod siden et Gjerde opfore ovenfor Dyssen,

tvers over Jordtungen ,
som var saa hoit

,
at intet

Kreatur kunde komme derover, undtagen den fly-

vende Fugl, og endnu sees Levninger deraf. Der

laae Thorolf ganske rolig, saalænge som Arnkel le-

vede. Arnkel n^dlagde meget Gods i Hoien hos

sin Fader 48
.

. (

35. Snorre Gode lod benytte Kragenæs Skov

neppe; E, 7
) nu, till, W.M. 8

) tilLM. 9
) hafti cnn Kraku-

ncss sk tfg, ok let vinna hvort sumar, D ,
IC, >
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En pat fannst a Arnkeli goSa
,
at honum potti eigi at

logum farit liafa lieimildar tok
1

åskoginum, potti

honum porolfr gert liafa arfskot
2

i pvi, er hami

haf5i fengit Snorra go8a skoginn. pat var eitt

sumar, er Snorri goSi sendi præla sina at vinna

skoginn, ok hjuggu peir timbr margt, ok hloSu

saman [til perris
3

;
ok foru heim eptir pat. En er

timbrit pornaSi, lék pal orS å, at Arnkeli mundi

sækja
4

timbrit, en pat varS po eigi; en po baS

hann smalamann sinn verSa varan vift
,
på er Snorri

léti sækja timbrit, ok segja ser. En er purr var

vi8rinn, sendi Snorri præla sina III

5

,
at sækja viSinn.

Ilann fékk til Ilauk fylgSarmann sinn, at fylgja

prælunum til styrks viS pa; foru peir siSan ok

bundu timbrit a XII liesta
;

sneru sféan heim a

lei8. SmalamaSr Arnkels varS vårr vi8 fei*8 peirra,

ok segir honum. Hann tok vapn sin, ok sneri

eptir peim, ok gat farit pa ut fra Svelgså milli

tvre
S*8’j

aG hola; ok pegar hann kemr eptir peim,

hljop Haulcr af baki ok [Iag8i til Arnkels meS
spjoti

7

;
kom pat x skjoldinn, ok var8 hann eigi

sårr. ,på hljdp Arnkeli af baki, ok lag8i til Hauks
me8 spjoti

,
olc kom å liann miSjan

,
ok féll hann

par sem nu heitir Haukslælcr 8
. Ok er prælarnir

såu fall Hauks, toku
9

peir å rås, ok hlupu heim a *

*) lieimildar tak, E; lieimildar takan, O, 2
) saal. TV,D, F,

K, N, P, S, U; arfsvik
, Tr, M, O, li, T o. jl. 3

) till. D, TV, K,
N,U. 4

) heim hinda, F s bera heim, D,F,TV,.K,N,Zr.
udel. D, K, N, V, TV. ‘) till D,F

3K,N, Z7; milli hvols ok hdla, S.
7
) skaut spjdti, A,D. «) saal. TV,K; Hauksleikr, Uoks Leg,

P,N; Hauksa, IToksaa
,
andre. °) ho'fu, D, K, N.
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lil Vedhugst lige saa fuldt som for, skjont Tliorolf

Skjævbeen havde gjort
Indvendinger derimod. Man

mærkede nu paa ArnkelGode, atHjemmelfor Skoven

ikke lorekom ham at være lovlig given; ogsaameente

han at Tliorolf havde forringet lians Arv, ved at

overlade Snorre Gode Skoven 4 °. En Sommer sendte

Snorre sine Trælle derhen, til Skovarbeide; de hug

en stor Deel Tommer, opstablede det til Torring, og

droge siden hjem. Da Tommeret begyndte at tor-

res, opkom det Rygte, at Arnkel vilde lade hente

det, men det skete ikke. Dog had han sin Faare-

liyrde at lade ham vide, naar Snorre lod Tommeret

hente. Da Vedet var blevet tort, sendte Snorre

tre af sine Trælle ud, for at hente det. Han lod

sin Folgesvend Hole tage med Trællene, for at være

dem belijelpelig. De begave sig paa Reisen, og

bandt saa meget Tommer sammen, som tolv Heste

kunde bære. Derefter vendte de hjemad. Arn-

kels Faareliyrde lagdeMærke hertil, og fortalteham

det. Arnkel tog sine Vaaben, forfulgte dem, og

indhentede dem imellem to Hoie ved Svælgsaa. Da

han satte efter dem, lob IIok af Hesten, og stodte til

Arnkel med et Spyd; det rammede Skjoldet, men

han blev slet ikke saarel. Da sprang Arnkel af

sin Hest, og stodte ligeledes til Hok med sit Spyd,

som gjennemborede ham midt paa Livet, og han

faldt ved det Sted, som man nu kalder Hoksbæk.

Da Trællene saae Holes Fald, gave de sig til al rende,

og lob hjem ad
, men Arnkel forfulgte dem hele
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iei$, ok elti Arnkell Ja allt ut um l

Oxnabrekkur,

hyarf liann Ja aptr, ok rak lieim meS ser viSar-

hestana
, tok af Jeim vifiinn, let Ja si'San lausa, ok

festi reipin upp a Ja ;
var Jeim sfåan visat ut meS

fjalli
;
gengu Jeir til Jess, er Jeir komu lieim til

Ilelgafells. SpurSust nu Jessi tiSindi; stoS allt

kyrrtjessi misseri. En um varit eptir bjo Snorri

goSi vigsmalit Hauks til porsnessJmgs ,
en Arnkell

bjo frumhlaupit til uhelgis Hauki. Fjolmenntu

livårirtveggju til Jingsins, ok gengu meS. miklu

kappi at Jessum malum, ok Jær urSu mala lyktir,

atHaukr var8 ulieilagr at
2
frumhlaupinu, ok unytt-

ust mal fyri Snorra goSa. [ViS Jat riSu Jeir lieim

af
3

Jmginu. Voru Ja dylgjur miklar me§ monn-

um um sumarjt.

36. porleifr hét maSr; liann var austfirzkr,

ok.haffii vorSit sekr um konumal. Hann kom til

Helgafells mil liaustit, ok [beiddj Snorra goSa" viS-

toku, en hann veik honum [af liondum 5

,
ok

toluSu Jeir mjok lengi aSr hann færi å brott. Eptir

Jat ferr porleifr inn a Bolstaft, ok kom Jar um
kveld, ok var Jar aSra ndtt. Arnkell sl68 upp
snemma um morgininn, ok negldi saman utihurS

sina. En er porleifr [reis upp, gekk hann til Arn-
kels, okbeiddi liann

6
viSrtoku. Hann svarar lieldr

seinliga, okspyrr ef hann hefir fundit Snorra goSa.

0 :'ij D,
ÅjN,l, lfr, 2

) ai^
, p, jc,N.

3
) slita menn vift Jiaf^

DyK
tN f

slilu o . s. v4 } P, saal, Rcl, {i y skorafti a Snorra
goftatil, Tr, D,W,

K, N. 5
)

afsiftis, afsides, T. °) var upp
risinn, skorafti hann a Arnkel lit ^ K

)
iv.
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Veien over Oxenbrinkene, men da vendte lian til-

bage, og drev de Heste, der bare Vedet, foran sig

til sit Iijem. Der tog ban Tommeret af dem, hef-

tede Rebene paa Hestene, og slap dem los;. man

lod dem derpaa tage Veien langs med Fjeldet; siden

gik de af sig selv, indtil de kom hjem til Helgafell.

Disse Nylieder udbredtes af Rygtet; dog gik alt

fredelig til i dette samme Aar. Næste Foraar an-

lagde Snorre Gode Sag for Hoks Drab til Tliorsnæs

Thing, men Arnkel paatalte Hoks Angreb, som lov-

lig Aarsag til Fald paa hans Gjerninger. Begge

samlede mange Tilhængere tiMliinget, og forfulgte

disse Sager med stor Iver, men Slutningen blev en-

delig den, atHokblev anseet for fredlos, formedelst

hans eget Angreb 50
,
saa at Snorres Sagsogelse blev

til intet. . Derefter rede Folk hjem fra Tliinget.

Den samme Sommer saae det heel ufredelig ud mel-

lem Partierne, dog uden videre Folger.

36. En Mand hed Tliorleif; han var fra Ost-

fjordene, og var bleven domt til Fredloslied for

Losagtigheds -Forbrydelser. Hankom det Efter-

aar til Helgafell, og anholdt om Modtagelse hos

Snorre Gode, men han viste ham fra sig; dog talte

de meget længe sammen, forend han tog bort. Der-

fra begav Tliorleif sig til Bolstad, hvor han kom om

Aftenen, og var der Natten over. Næste Morgen

stod Arnkel tidlig op, og naglede sin yderste Dor

sammen. Da Tliorleif stod op, gik han til Arnkel,

og bad ham om at tage mod sig. Han svarede no-

get seent, og spurgte om lian havde talt med Snorre
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Fann ek liann, segir porleifr
1

,
ok vildi hann engan

kost” å gera at taka VicS mer, enda er mer litit um,

segir porleifr, at veita peim manni fylgft, er jafnan

vill sinn lat lata undir liggja, vift [hvorn mann sem

um er at eiga
3
. Elcki kemr mer i hug, segir

Arnkell, at [Snorri kaupi sinu kaupi .betr*
,

pott

hann géfi per mat til fylgftar. Hér vil ek [a hakla

um vifttokuna, Arnkell
5

,
sem pu ert, segir porleifr.

Eigi em ek vanr, segir Arnkell, at taka vift utan-

héraftsmonnum. Attust peir par vift um hrift.

Helt
6

porleifr a um malit, en Arnkell [veik af

hondum 7

. pa borafti Arnkell liurftarokann
8

,
ok

lagSi niftr meftan talguoxina. porleifr [lok hana

upp ok reiddi hana skjott yfir hofuft ser ok hugfti

at setja 1 hofuft Arnkeli
9

;
en er Arnkell lieyrfti

livininn
10

,
hljop hann undir hoggit, ok hof porleif

upp a brmgu ser, ok kendi par aflsmunar, pviat

Arnkell var ramr at afli. Felldi hann porleif sva

mikit fali, at lionum helt vift ovit, en oxin raut

ur hendi lionum, ok fékk Arnkell hana tekit ok

setli i hofuft porleifl ok veitti lionum hanasar.

[Var liann siftan færftr til graftrar
11

. Sa orftromr

') ok kvafc hann skauft mikla, og sagde han var ct stort Drog,

till. Mj S har og dette: fann ek skauft J>a,
2

) udcl. afDa,p,D.
3
) afcra inenn, er vi$ hann mal eiga, G,Mi liverja sem at ciga

cr; JV,D f K.
4
) at Snorra kaupi se betr keypt cn Junu i ])vi,

at Stiorrc vilde gjore cn bedre Handel end du, derved
,
at o. s, v.

TV i betr komit i J)v/, D, K, N
}
P. 5

)
skora til viSrtoku, D, K,

N, U, TVi ltøveizlu ok . . . P. 6
) 6\, D, F, K, N, TV 7

) tør

undan ok svarar ollu hcldr drjugliga, D, F, K, N, r, TV. *)
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Gode. Jeg* traf ham
,
svarede Thorleif, men han

vilde ikke paa nogen Maade tage mod mig; jeg

skjotter heller ikke meget om at være i Folge med
den Mand, som stedse giver sig tilfreds med at tabe

sin Sag, med hvem han saa end liaratgjore. Arn-

kel svarede: Den Tanke har jeg ikke at Snorre

vilde have nogen Fordel ved den Handel, at han
i

gav dig sin Mad for dit Folgeskab. Thorleifsagde

da : Hos dig vil jeg dog især anholde om at blive

taget i Tjeneste. Det er ikke min Vane, svarede

Arnkel
,

at modtage Folk fra fremmede Herreder.

Saaledes talte de en Tid lang sammen. Thorleif

fornyede sin Begjering, men Arnkel afslog den.

Da horede Arnkel et Hul igjennem Dor- Revlen,

og lagde Tommeroxen ned imidlertid. Thorleif

tog den op, og agtede at sætte den fast i Arnkels

Hoved, men denne horte den Susen som Hugget

frembragte, og afværgede Faren ved en hurtig

Vending, i det han styrtede ind paa Thorleif og

knugede ham til sit Bryst. Forskjellen paa deres

Styrke viste sig snart, thi Arnkel havde mange

Kræfter; han fældede Thorleif, som styrtede saa

haardt til Jorden, at Oxen vredes ud af hans Haand,

men Arnkel kunde faae den fat og gav ham med
den et dodeligt Saar. Derefter blev Thorleifhenfort

til sit Gravsted. Det Rygte kom snart op, at Snorre

hurftina, .D, 7<\N. 9
) greip oxina ok rciJdihdlt ok till, V 3

fc,N,JV.

,0
) hviminn, lla, £?, Tr

}

dminn, TJ
; upp y/ir sik, over sil Ho-

ved, till . ]V, M, o . //. »>) till I), M,Ky JV, N, 11
'
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lagftisl å, at Snorri goSi heféi penna mann sendan

til hofuSs Arnkeli. Snorri let petta mal ekki til sin

taka
1

,
ok let lier ræ<5a um hvern

2

er vildi, ok

li$u sva pau misseri
,

at ekki varS til tfåinda.

37. [Annat haust
3
eptir

4
at vetrnottum liafSi

Snorri goSi haustboS mikit, ok baujS til vinum

smum. par var oldrykkjV
,
ok fast drukkit ok

Olteiti mikil
6

. Var par talat um mannjafnaS 7

,
ok

hverr par væri gofgastr ma8r i sveit, eSr mestr

hofSmgi, ok urSu menn [par eigi a eitt sattir
8

,
[sem

opt verSr påer monnum er jafnat
9

;
vorupeirflestir

at Snorri goSi polti gofgastr maSr, en sumir nefndu

lil Arnkel. peir yoru enn sumir, er [Styrr potti

mikilhæfastr
10

. En er peir loluftu petta, på svarar

par til porleifr kimbi: hvi præta menn um slika

luti, segir hann, er allir mega sja hversu er? Hvat

viltu lilleggja, porleifr, segja peir, er pu deilir

[petta mal sva mjok 11
brotum. Miklu mestr pyklcir

mer Arnkeli, segir hann. Hval finnr pu til pess?

sogftu peir. pat, er salt er, segir hann. Ek kalia

at par sé, sem einn ma6r, er peir eru Snorri go8i

ok Styrr, fyri tengSa sakar, en engir liggja heim-

amenn Arnkels ugildir hja gar8 i hans, peir er

Snorri hefir drepit, sem Haukr, fylgSarmafcr Snorra

*) lekit hafa, D,K,N)TV.
2
) slikt,/. V,K,N,IV. 3

) umhaustit,

M. 4
) udel. n, N, IV. 61 Iieitt, D}W,M>K,$,P» c

) far var

ok fjolmenni mikit, der vare ogsaa mange Folk, till. M\ 7
) manna

jafna«, D,K,N. n
) li'tt dsdttir, U o. fl.

9
) saal. IV og flere;

Tr i Var . sem oplast, ef um mannjofnufc er talaft, Fa, p, B, U) 0

;

udel. af Tr; fa er i mannjafna^inn erslegit, TV, K, N; vcr$r

slcgit, Vi sem oplast er, Jd er um mannjofnu'Sin er talat, G;

I
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havde udsendt denne Mand
,
for at ombringe Arn-

kel. Snorre lod som om den Sag ikke kom ham

ved, men lod dog enhver tale herom, hvad han

fandt for godt, og det Aar gled saaledes hen uden

mærkelige Begivenheder.

37. Den anden Host derefter, lienimod Vin-

terens Begyndelse, holdt Snorre Gode et stort Host-

gilde, og indbod sine Venner dertil. Der skjen-

kedes stærkt 01; Gjæsterne drak tæt deraf og bleve

meget lystige. I Samtalen begyndte man at sam-

menligne Folk med hinanden, og at bestemme hvem

der var den ypperste Mand eller storste Hovding i

Bygdelåget; men derom kunde man ikke blive ret

enig, ligesom sligt tit skeer, naar en saadan Sam-

menstilling af Personer foretages. De fleste syntes

at Snorre Gode var den ypperste, men nogle nævnte

dog Arnkel og end andre ansaae Styr for den for-

nemste, Da de talte herom, svarede ThorleifKimbe

dertil: Hvorfor trætte Folk om slige Ting, da en-

hver kan indsee det virkelige. De andre spurgteham

da: Hvad kan du vel komme frem med, Thorleif,

i det du anseer denne Sag for saa lige afgjort? Jeg

anseer Arnkel for den allerypperste
,
svarede han.

Hvilken Grund angiver du dertil? spurgte de. Han

svarede: Hvad der er sandt; jeg antager Snorre

og Styr kun for een Mand, for deres Svogerskabs

Skyld, men ingen af Arnkels Huusfollc ligger ved

hans Gjerde som om haijL var falden paa sin Gjer-

sem opt verfir i slikn, F, P. 1 °) saah TF, DyK}
F, P

;

ncfndu til

Styr, Tr%
lx

) fra [ svå, TF\ o.Jl.
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liggr hér hja garfti lians er Arnlcell hefir drepit;

petta potti monnum [mjok mælt
1

,
[ok po satt

2

,
par

sern [peir vortt lcomnir
3

,
okféll niftr petta tal. Ener

menn foru brott fra boftinu, valdi Snorri goftar
4

gjafir vinum sinum. Hann leiddi porbrandssyni

til skips inn til RauftavikrliofSa, ok er peir skildu,

gekk Snorri at porleiQ kimba, ok mælti: hér er

oxi, porleifr, er ek vil gefa per, ok å ek pessa

luiskeptasta
5

,
ok man hun [po eigi

6
taka til hofufts

Arnkeli, på er hann byr um hey sitt å Orlygsstoftum,

efpu skalt reiSa lieiman til ur Ålptafirfti. porleifr

tok vift oxinni, ok mælti: hugsa pu svå, Snorri,

segir liann, at [ek man 7

eigi dvelja at reifta oxina

at honum Arnkeli, påpu [ert buinn 8
athefna Ilauks,

fylgftarmanns pins. Snorri svarar: pat [pykkist

ek eiga at yftr porbrandssonum
9

,
at per haldit

njosnum, nær færi gefr å Arnkeli: en åmælit mer

på, ef ek kern eigi til mols vift yftr
,
cf nokkut må

at skapast, ef per geril mik varan vift. Skildu peir

vift pat, at livårirtveggju létust bunir atråfta Arnlcel

af lifi
,
ok skyldu porbrandssynir [hafa njosn um

ferftirlians
10

. Snemmavctrar gerfti [frost mikit
1

*, ok

lagfti fjorftu alla; Freysteinn bofi gætli saufta i

Ålptafirfti; hann var settr til at halda njosnum, ef

s

)
mismæl i

,
en mislig Tale

,
D,F,P, T, V. 2

) uclel TV, K,

jV.
3
)

«nn var lcoinit, saaledes som Sagerne da stode
, Tr ,*

saal. Ra, (l, TV, D, F, P, T, U, K, N,L. «) till TV, JD, 1{
}Nf

P. 5
)

l.'ingskcptasta, TV,D,F, K, N, P. 6
) ein, allenc

, R> 7
) mik

mun, TV, 1), IC} R.
R
) hefir buizt, TV; buit, har heredt dig

til eller: besluttet for Alvor
,
D,K

}
N; £4 Jjtf ert -buinn til, G.
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ning, hvilket dog er Tilfældet med Hok, Snorres

Folgesvend, som blev dræbt af Arnkel, og ligger

lier i Jorden ved hans Gjerdesgaard. Man syntes

dette var stærkt sagt, paa det Sted de vare, men dog

sandt, og horte op med denneTale. DaGjæsterne

toge bort fra Gildet, uddeelte Snorrc kostelige Foræ-

ringer til sine Venner. Han fulgte Tliorbrands Son-

ner til Baaden irid til Rodevigsliofde, og da de skiltes
'

ad, gikSnorre til Thorleif Kimbe og sagde: Her er

en Oxc, Thorleif, som jeg vil skjerike dig, og den

har det hoieste Skaft af alle dem, jeg eier, men dog

vil den ikke række Arnkels Hoved, naar han sysler

ved sit 136 paa Orlygstade, hvis du skal svinge den

mod ham derhjemme fra i Alptefjorden. Han tog

mod Oxen, og svarede : Det kan du troe, at jeg ikke

skal tove med at svinge Oxen mod den Arnkel, naar

du er bleven færdig med at tage Hævn for din Fol-

gesvend Hok. Snorre sagde : Jeg troer at jeg nok

har fortjent det af eder Tliorbrands Sonner, at I ud-

speider den bedste Ledighed til at faae fat paa Arn-

lcel, men I kunne frit gjore mig Bebreidelser, hvis

jeg ikke moder, naar den kan falde, hvis I kun give

mig Nys derom. Begge Parter skiltes fra hinan-

den med det yttrede faste Forsæt, at skille Arnkel

vedLivet, men Tliorbrands Sonner skulde udspeide

hans Reiser. Tidlig paa Vinteren indtrafstærk Frost

og alle Fjorde bedækkedes af ls; Freystein Bofe

vogtede Faar ved Alptefjorden; ham gav man det

9
) Pat fykir mer for ciga at gcra, porbrandssynir, IV, o, Jl.

1 °) skyldu gildra til fornjrfsnanna, IV, 1

) -s. JV; isldg mikil, TV o.//.
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.

færi gæfi å Arnkeli. Arnkell var starfsmaSr mikill,

ok lél præla sfna vinna alla daga [milli solsetra
1

.

Arnkell liafåi undir sik bæSi Iondin, Ulfarsfell ok

pviat ongir urSti til at bua å londunum,

fyrir ufrelsi
2
porbrandssona

;
en ura vetrum var

pat siSr Arnkels at flytja heyit af OrlygsstoSum um
nætr er [nylysi var

3

,
pviat prælarnir unnu [annat

um 4
daga; hirdti hanti ok eigi, po at por-

brandssynir yrSi viS varir, på er heyit var fært.

pat var eina nott um vetrinn fyri jol, at Arnkell

stoS upp ok vakti præla små prjå, ok hét einn

Ofeigr. Arnkell bondi for me<5 peim inn å Orlygs-

staSi; peir liofåu IIII yxn ok II sleSa me<5. por-

brandssynir urSu varir vift ferS peirra, ok for

Freysteinn bofi pegar um nott ut til Helgafells,

ep tir isum, ok kom par, er menn liofåu i rekkju

verit um hri§. Hann [lok å fotum
5

Snorra gofta,

[ok ba8 hann vaka
6

. Snorri spyrr, livat hann vill?

Hann svarar : nu er orninn gamli floginn å ætslit
7

å OrlygsstaSi. Snorri stoS
8

upp, okbaS menn klæ<5-

ast; ok er peir voru bunir
0

,
toku peir vdpn sin, ok

foru IX 10 saman inn ejitir fsnum til ÅlptafjarSat;

ok er peir komu inn i fjarSarbotninn*, komu
porbrandssynir til mols viS på VI. Foru peir sfåan

upp til OrlygsstaSar, ok er peir komu par, på hafå i

*) mc$ solsctrum, TV,!), K,N,P; at sdlsetrum, U. 2
) dfrtøi,

TV, D, K, N, U;
fyri porbrandssonuin, P. 3

) voru, Z); n^lysa

var, M. 4
) saaL IV; alla,Pct, p, Tr

.

s
) saal. TV,F,D,K

tN, TJ;

tdk af fo'lum, D,P; udel. Tr; f) till. D, TV, K, jV,p} jj; derimod

for begge sidstmeldte Varianter

:

Hann vakti upp Sn, g f , Tr. 7
)

• •

OrlygsstaSi,
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Hverv at udforske den bedste Ledighed til Angreb

paa Arnkel. Arnkel var en særdeles driftig Land-

mand, og lod sine Trælle arbeide hver Dag, lige-

fra Solens Opgang til dens Nedgang. Han benyt-

tede selv de Jordlodder, som laae til Ulfarsfell og

Orlygstade, tlii ingen kunde formaaes til at bosætte

sig paa de Gaarde, for ei at udsættes for Thorbrands

Sonners Foruroligelser. I Vintertiden pleiede Arn-

kel at flytte Hoet fra Orlygstade om Natten, naar

Nyet var tændt, thi om Dagen havde Trællene an-

det at bestille hjemme; han brod sig heller ikke

om at Thorbrands Sonner fik Nys om
,
naar Hoet

, blev flyttet. En Natom Vinteren for Juul stod Arn-

kel op, og vakte tre af sine Trælle; een af dem

hed Ofeig. Med dem tog Arnkel Bonde ind til Or-

lygstade. De bragte 4 Oxne og 2 Slæder med sig.

Thorbrands Sonner lagde Mærke hertil
;

strax om
Natten tog Freystein Bofe til Iielgafell lige over

Isen, og kom der, da Folk allerede havde ligget

en Stund i Sengen. Han rorte ved Snorre Godes
O

Fodder, og badham at vaagne ;
denne spurgte hvad

han vilde. Han svarede: Nu er den gamle Orn

floien hen til Aadslet paa Orlygstade. Snorre stod

op, og bad Folk klæde sig paa; da de vare paa-

klædte, toge de deres Vaaben
,
og gik, ni i Tal-

let, over Isen til Alptefjord, men da 51 de kom in-

derst irid i Bugten, samledes Thorbrands Sonner

Saal. rigtigt Tr

,

æxlit, Ra, F> ægslit/ Rp. 8
) liljtip/ sprang,

D,K,N,IJ r
.

t)

) saah ; klæddir, Tn 1 °) tolf, (*12), G*

Gronlamis historiske Blindes mærker. 1 Biml.
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Jbrællinn einn heim farit meS heyblassit., en |>eir

Arnkell yoru på at gerct annat* pasa peir Arnkell

at våpnaftir menn foru fra sja neSan
;
ræddi Ofeigr

ura at ufriSr mundi vera : ok er så einn til
,
at ver

farim heim. Arnkell svarar: liér kann ek gott'

raS til
,

pviat hér skula gera hvarir pat er betra

pykkir; pit skulut [laupa heim 1

ok vekja upp
fylgftarmenn mina

,
ok manu peir koma skjolt til

mots
2

vift mik, en hér er yigi gott i stakkgarSinum,

ok man ek héSan verjast, ef petta eru uiriSarmenn,

pviat mér pykir pat betra en renna; man ek eigi

skjott verSa sottr, en mmir menn manu komaskjott

til mots vi8 mik, ef pit rekit drengiliga erindit.

Ok er Arnkell haldi petta mælt, [hofu prælarnir a

ras
3

;
varS Ufeigr skjotari; hann varS svåhræddr,

at hann gekk nåliga
4
af vitinu, ok ljop i fjall upp,

ok paSan i foss einn, ok tyndist, ok heitir par

siSan
5
Ofeigsfoss. Aunar præli ljop heim å bæinn,

ok er hann kom til hloftunnar, var par fy ri félagi
6

hans, ok bar inn heyit
;
hann kaliar a hinn prælinn

er ljop, at hann skyldi leggja inn heyit meS honum,

[en pat fannst å, at [prælnum var verkit eigi leilt
7

,

ok for hann til me8 honum 8
. Nu er at segja fra

Arnkeli, at hann kend i ferSpeirra Snorra gofta; rcif

hann pa meiSinn undan sleSanum
,
ok haffii upp i

*) renna heim til bæjarins, TV,D,K,N. 2
) li$s, D, K, TV, o. jl.

3
) till. D, TV, K, N, P. «) udel. TV. 5

) till. D,K,N. 6
)

legunautr, Sengehammerat, D,K,N,P. 1

) saal. Tr
;
prælunum

er eigi leitt verkit ,
at Trællene ikke skye Arkeidc, G. fl

) fra
næstforrige [ udel. IV o. Jl.
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med dem, sex Mand stærk. De toge derfra op til

Orlygstade, og da de kom der, var den ene Træl

allerede afsted med et Læs Ho
, men Arnkel og de

andre vare ved at læsse det andet paa Slæden. Da
saae de, at væbnede Mænd kom gaaende fra Soen.

Ofeig sagde, at de vist havde Fjendtligbeder isinde,

og at der nu kun gaves deneneUdvei at tage hjem.

Arnkel svarede : Derfor har jeg gode Raad, thi her

kan enhver af os gjore det som huer ham bedst;

I skal gaae hjem og vække mine Følgesvende, da

de snart ville komme mig til Hjelp, menHogaarden

her kan blive en god Forskandsning, og der skal

jeg forsvare mig, hvis disse Mænd angribe mig

som Fjender, thi jeg synes bedre om det end at

tage Flugten; strax skulle de ikke faae Bugt med
mig, men mine Mænd ville snart komme mig til

Bistand, dersom I udrette eders Ærende vel. Da
Arnkel havde sagt dette, gave Trællene sig til at

rende; Ofeig skyndte sig mest, thi han blev saa

bange at han næsten gik fra Forstanden, lob op i

Fjeldet, og sprang derfra ned i et Vandfald, hvor

han omkom; det kaldes siden Ofeigsfos. Den
anden Træl lob hjem til Gaarden, og da han kom
til Laden, var hans Kammerat der, og bar Hoct

ind; denne raabte til Trællen, som var i fuldt Lob,

at han skulde hære Hoet ind med ham
;

det viste

sig
, at det Værk var ikke Trællen imod

,
da han

strax tog fat derpaa med den anden. Nu maae vi

fortælle, hvorledes det gik Arnkel
;
han saae snart,

(42 *)
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[garftinn me<5 ser*. GarSrinn var mjok hårr utan,

en vaxinn mjok upp innan
,
ok var pat gott vigi.

Hey var i garftinum, ok vom [teknir å garSsetar
2
.

En er peir Snorri komu at garSinum
,
på er eigi

getit, at peir liefSist orS viS, ok yeittu peir honum

pegar atsokn
3

, ok mestmeSspjotalogum, enArnkell

laust af ser meS meiSinum, ok gengu mjok i sundr

spjotsskoptin fyri peim
,
en Arnkell varS eigi sårr.

En er peiv liofSu latit skotvåptfin, pa rann porleifr

kimbi at garSinum, ok ljop upp å garSinn meS

brugSit sverS
,
en Arnkell laust sleSmeiSinum imot

lionum, ok let porleifr på fallast undan hogginu

ut af garSinum
,

en meiSrinn kom å garSinn, ok

geklc ur garSinum upp fyrir jarSartorfa frosin, en

sleSmeiSrinn brotnaSi i fjotraraufinni
4

,
okrautannar

lutrinn ut afgarSinum. Arnkell liafSi sett viS heyit

sverS sitt ok skjold
;
tok hann på upp våpn sin, ok

varSist meS peim; varS honum på skcinisamt;

kvåmust peir på upp i garSinn at lionum. .
Eh

Arnkell ljop uppå heyit, ok varSist paSan um kriS,

en po urSu pær målalyktir, at Arnkell leil, ok liuldu

peir liann i garSinum meS hey i. Eptir petta fdru

peir Snorri heim til Helgafells. Um dråp Arnkels

kvaS pormoSr Trefilsson
5

visu pessa.

*) stakkgarfcinn til sin, 2
)
D,K,N,P, udel. a; af

garftsetarriirj G

;

teknar garflsctur, TI.
3
) saal.DJV; atgaungu,

Tr. 4
)
saal. IV, D ,

O, Ni, l3 ; fjiiturraufinni, K,TJ

;

fjoturraulnum,

Tr ; fjotrarboranni ,
Fjædderhullet

,
M. 5

) saaledes rigtigt IV,

Di F,M, K, Nj P, Fa, (1 i Vifilsson, Tr; poroddr Vifilsson, G;

see Anni . 53. Sanvel Navnet som Visen udelades af II, S, V.

*
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at Snorre Gode anførte Toget
,
da rev lian Stangen

los fra Slæden, og tog den med sig op til Hogaar-

den, livorGjerdet uden til var meget hoit (og steilt),

men indenfor det kunde man staae som paa en

Forhoining, saa at en stærk Forskandsning danne-

des derved. Inde i Gaarden var Ho
,

af hvilket

Hæssenes yderste Ender vare borttagne 52
. Da

Snorre og hans Folge ankom dertil, meldes intet

om at de talte noget til hinanden; de anfaldt Arn-

kel strax
,
især med lange Spyd, men Arnkel stodle

dem fra sig med Slædestangen, saa at Spydskaf-

terne for det meste brodes sonder for Angriberne,

men Arnkel fik intet Saar. Da de havde mistet de-

res Skydevaaben, lob Tliorleif Kimbe til Hogaar-'

den, og sprang op paa Gjerdet med draget Sværd,

men Arnkel hug Slædestangen mod ham, saa at

Tliorleif veg tilbage, og faldt ned af Gjerdet, men

Slædestangen faldt saa liaard t mod et fastfrossent

skarpkantet Gronsværsstykke, som laae oven paa

Gjerdet, at Stangen gik itu ved Tommesplitten, saa

at dens ene Stykke sprang ud over Gjerdet. Arn-

kel havde sat sit Sværd og Skjold ved Hostakken;

nu tog han disse sine Vaaben, og værgede sig med

dem; da blev han hyppig saaret, og snart bestege

Angriberne Gjerdet, samt trængte haardt ind paa

ham. Da sprang Arnkel op paaHohæsset, og forsva-

rede sig derfra en Stund, indtil Striden fik den Ende at

lian faldt, og blev af Drabsmændene tildækket med

Ho der i Gaarden. Derefter tog Snorre hjem til Hel-
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Fékk, enn folkrakki

framdist ungr sigri,

Snorri sårorra
1

sverSi gnogs verSar;

laust i lifs kostu

lcifu mareifar
2

unda gjålfs* eldi,

er liann Arnkel feldi.

Nu er at segja fra prælum Arnkels, at peir gengu

inn, på er peir liofSu heyit inn borit, ok foru

af skinnstokkum smum. på voknuftu fylgSar-

menn Arnkels, ok spurSu, livar liann var. pa
var seni prællinn vaknaSi af svefni, ok svarar:

pat var satt, segir liann, hann man berjast inn å

OrlygsstoSum viS Snorra goSa. pa lupu menn

upp ok klæddust, ok foru sem skyndiligast inn å

OrlygsstaSi, ok fundu Arnkel bonda dauSan, ok var

liann ollum monnum liarmdauSi
,
[pviat liann liefir

verit allra manna bezt at ser um alla luti i fornum

siS, ok manna vitrastr, vel skapi farinn, hjartapruSr

ok liverjum manni djarfari
,

einarSr ok allvel

stilltr. Haf8i hann ok jafnan enn hærra lut 1 måla-

ferjum vift hverja sem skipta var; fékk hann af

pvi ofundarsamt, sem nu kom fram
4
. Toku feir

nu hk Arnkels, ok bjuggu um ok færSu til

graftar. Arnkell var lagSr i haug vi§ sjoinn ut

3

) 5. TV, D; sar ora, Ra } g t
L; saar orka, Tr. 2

) s. tV,D,N;
mareifar, Tr. 3

)
saah TV

}
D,N,P ; undagjalls, en Afsirift ;

mulaa jamis, /?«; unda jamis, Rf, Tro. Jl undagjafs, cn anden ;

foruden adskillige fere uantagelige Læsemaader. ft

) udel. TV* '

I
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gafell. Om Arnkels Drab digtede Thormod Tre-

fllson 33 denne Vise:

Ung tapper Kriger

blev af Seier styrket,
• •

Snorre, som Ornen

Mættede med Sværdet;

Han paa Valpladsen

Livet beroved

Rovfugles Bytte,

Da han Arnkel fældte.

Det have vi at fortælle om Arnkels Trælle, at de

gik ind i Iluset, da de havde bragt Hoet i Laden,

og toge deres Skindkofter af. Da vaagnede Arnkels

Folgesvende, og spurgte hvor han var. Nu var det

forst som om den ene Træl vaagnede op af Sovne, i

det han svarede : Det er sandt
;
han er vel ved at

slaaes paa Orlygstade med Snorre Gode. Da sprang

Fol k op, klædte sig paa, og skyndte sig det bedste de

kunde til Orlygstade
,
livor de fandt Arnkel Bonde

dod. Hans Ddd blev hoilig beklaget af alle, thi han

har i alle Henseender været den mest udmærkede

Mand i Hedenolds-Dage ;
han overgik alle i Viisdom,

havde et godt Sindelag og ædelt Hjerte
;
han var

særdeles sat og sindig. I Tvistigheder vandt han

stedse sin Sag ,
med hvem han end havde at gjore

;

dervcdpaadroghan sig dog megen Avind, eftersom

Udfaldet nu viste. De toge Arnkels Lig, behandlede

det omhyggelig og beredte det til Jordefærd. Arnkel

blev lagt i en Ildi ved Soen, i Nærheden af Vadils-

I
v

\ >
• I *

|
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vi8 VaSilsliofSa, ok er [fat svå viftr* liaugr sem
stakkgarSr mikill

2

.

38. Eptir vig Arnkels voru konur til [erfSar

ok aSildar
3

,
ok var lyri fvl eigi sva mikill reki

4

atgerr um vigit, sem [van muncli fykkja
5 um sva

gofgan mann. En fo var sættzt å vigit å fingi,

ok urSufær einar mannsektir, at porleifr kimbi
skyldi vera utan III vetr, fviat lionum var kennt

banasar Arnkels. En meft fvi at eptirmalit varS

eigi sva somaligt, sem [likligt fotti um fvilikan
6

hofSi'ngja
,
sem ArnkeU var

,
på færSu landssijdrn-

armenn log [a fvi
7

,
at aldri siSan skyldi kona

vera vigsaka? aSili
,

né 'yngri karlmaSr en XVI
vetra', ok hefir fat lialdizt jafnan si'San.

39. porleifr kimbi tok ser får um sumarit

meS kaupmonmim peiin
,

er bjuggust
8

i Straum-

firSi; var liann i sveit meS styrimonnum. pal

var pa kaupmanna siSr, at hafa eigi matsveina, en

sjalfir motunautar lilutuSu me8 ser, hverir buSar-

vorft skyldu lialda dag fra degi. på skyldu ok
allir skiparar eiga drykk saman, ok skyldi ker

standa viS siglu
,
er drykkrinn var i, ok lok yfir

kerinu, en sumr drykkr var i verplum, ok var

) 5* Ra,G,E,L ; mikill, Tr
t
R^t 71 *

) frå[^ZLt allviftr haugr
s. stakkgarSr

, D,F,P; sem stakkgarSr, É,N; si-, till. jy

;

pat
allmikill haugr sem vifir stakkg., M. 3) saal. Tr, T, o.Jl. ; oSala
ok erfSa, D, K,N; aSila o, e,, W,M

;

erl'Sar ok eptirmals, II

;

...
cptirtals, O. “) rekandi, S; ræki, W; réttr (a gjiirr), G; mikil
i-ækt (alger), F, 5

)
liklcgt var, D,K,N,IF. <•) skyldi eplir svå

virSugligan, D,K,W,

7
) pau, W, D, K, N, W, forfiu laudsmcnn

I
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liofde; Hoiener saa stor af Omfang, som en meget

rummelig Hogaard pleier at være

38. Ei andre end Kvinder vare den dræbte

Arnkels Arvinger og Eftermaalsmænd, hvorfor

Drabssagen ikke blev saa ivrig forfulgt
,
som det

maatte formodes efter en saa ypperlig Mand. Dog
blev der indgaaet Forlig i den paa Thinget, hvorved

kun den personlige Straf bestemtes, at Thorleif

Kimbe skulde forvises Landet i tre Vintre (Aar), thi

han blev beskyldt for at have givet Arnkel hans 13a-

nesaar. Men fordi at denne Drabssags Forfølgelse

ikke faldt saa hæderlig ud, som det burde ventes ef-

ter ensaadanHovding, som Arnkel var, saa vedtoge

Landets Bestyrere det som en Lov, at ingen Kvinde,

efter den Tid, nogensinde skulde kunne soge en

Drabssag, ei heller nogen Mandsperson, som var

yngre end 16 Aar, og dette er stedse siden blevet

overholdt 55
.

39. ThorleifKimbe fragtede Skibsrum til sig den

Sommer med nogle Kjobmænd, som da beredte sig

til Reisen, fra Strømfjord; han havde sin Kost og

Ophold blandt Styrmændene. Det var da de farende

KjobmændsSkik, ikke at have Kokke, men deselv,

som havde fælles Kost sammen, afgjorde mellem sig,

hvem der skulde, Dag efter Dag, have Vagt til Op-

pasning i Boden (eller Kahyten). ' Da skulde ogsaa

hele Skibsmandskabet have fælles Drik, og Drikke-

karret skulde ståae vedMasten, med Laag over; men

J)at i log, iS; færtSu landshofftingjar pat i log, indrykkede Lanr-

dels Hoi/dir/ger det i hovene, U»\ 8
) a burt siglilu, D; fdru, 'IV*
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I

faSan bætt i kerit
,
sva sera ur var drukkit. E

n

er feir voru mjok bunir, fa kom far ma$r a

buSar hamar. pessi maSr var mikill vexti, ok

liafSi byrSi a baki, syndist monnum hann nokkut

undarligr. Hann spyrr at [styrimanni, ok var

honum visat til hans buSar
* ;

hann lagSi af ser

baggaun lija buftardyrum, ok gekk siSan i buftina;

liann spyrr, ef styrimaftr
2

vildi veita honum far

um hafit. peir spurSu liann at nafni, en liann

nefndist Arnbjorn
,
sonr Åsbrands fra Kambi, ok

kvaftst vilja fara utan, ok leita Bjarnar broftur sins,

er utan hafSi farit fyrir nokkrum vetrum, ok haf5 i

ekki til hans spurzt
,
siSan hann for til Danmerkr.

Austmenn sogftu at fa var bundinn bulki, ok

[fottust eigi leysa mega3
. Hann lézt eigi hafa far-

arefni meiri, en liggjamegi a bulka; enmeSfvi at

feim fotti nauftsyn a ferSini, fa toku feir \ 18 honum,

ok var harm einsaman 1 motuneyti, ok bjo afiljum

frammi. I bagga lians voru CCC vaSmåla ok XII

vararfeldir ok [allt liafnest
4
hans. Arnbjorn var

liSgoSr ok ofléttr, ok virftist [kaupmonnum liann

vel
5

* peir fengu liæga niti vist, ok komu vi8

Horftaland; feir toku far utsker eitt, ok bjuggu

far mal sinn a landi. porleifr kimbi hlaut bu8ar-

vor§, ok skyldi gera graut. Arnbjorn var a

*) siyrimonnum . . fcirra L., rVjD t
ICf N.

2
)
st^rimenn, JV

o.fl.
3
)
nennla peir eklu at lcysa, JV o, jl. *) saaLlV,M ;

allar liafnir hans, alt ,
hvad han havde med sig, D} K, N, U

;

farncst, eller fararnesti, Beiscbylt
, Reiselust

} undre ,

5
)

lian 11

vel Austmonnum^ D, IV, Jl/, A*.
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Drikken forvaredes tildeels i Tonder (eller Læder-

bælge), afhvilke man lieldede i Karret, eftersomman

drak deraf. Da de vare næsten seilfærdige, kom een

gaaende ud paa Bodklinten. Denne Mand var stor

afVæxt, og havde en stor Bylt paa Ryggen
;
han fore-

kom Folk at være noget underlig. Han spurgte

om Styrmanden 50
,
og man viste ham hen til hans

Bod. Han lagde Bylten afsig ved Boddorenf og gik

derefter ind i Boden. Han spurgte, om Styrman-

den vilde fore ham over Havet. De spurgte deri-

mod om hans Navn, men han kaldte sig Arnbjorn,

Son af Asbrand fra Kamb
,
og sagde at han vilde

drage ud afLandet, for at opsøge sin Broder Bjørn,

som var bortreist for nogle Aar siden, uden at man

havde hort noget fraham, efter at han havde taget til

Danmark 57
. Ostmændene sagde at Lasten da var

blevet surret fast 5 s
,
og foregave at de ikke vel kunde

løse den op. Han lod dem vide
,
at han ikke havde

mere Reisetøi end at det gjerne kunde liggepaa Dæk-

ket. Da de ansaae hans Reise for at være nødven-

dig, toge de modham, men han sørgede selv for sin

Kost, og opholdt sig paa Fordækket. Hans Bylt in-

deholdt 300 Alen Vadmel og 12 Tepper59
,

tillige

med lians Skibskost. Arnbjorn var hjelpsom og smi-

dig, saa at Kjøbmændene syntes godt om ham. De

fik en heldig Reise, og anløb Hordeland 60
;
der lan-

dede de ved etUdskjær, og lavede deres Mad i Land,

Thorleif Kimbe havde Bodvagt
,
og skulde koge

Grød. Arnbjorn var i Land, og kogte Grød til sig
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landi, ok gerSi ser graut; hafSi hann buSarketil

pann, er porleifr skyldi hafa. SiSan gekk porleifr

a land upp
,
ok baS Arnhjorn fa ser ketilinn, en

hann haf Si |>å enn eigi gerSan sinn graut, [ok

hrærSi enn pa i katlinum, ok stoS porleifr yfir

lionum uppi. på kolluSu Austmenn af skipinu

utan, at porleifr skyldi mat hua, sogSu hann mjok

fslenzkan
1

,
[ok kvåSu hann slikt hafa fyri tomlæti

sitt
2

. på varS porleifi skapfått, ok tok ketilinn,

en stcypti niSr grautinum Arnbjarnar; sneri åbrott

siSan. Arnhjorn helt å pvorunni, ok laust me3
hennitil porleifs, ok komåhålsinn; pat var lidt

hogg, en meS pvi at grautrinn var heitr, på brann

porleifr å hålsinum. Hann mælti : eigi skulu

NorSmenn 3

at pvi hlæja, [meS pvi at
4
viS erum her

[kdmnir tveir samlendir
5

,
at peir purfi at draga

okkr isundr sem hunda; en [minnast skal
6
pessa,

på er vrS [erum å Islandi
7

. Arnhjorn svarar engu.

peir lågu par [får nætr
8

,
åSr peim byrjaSi at landi

inn, ok skipuSu par upp. VistaSist porleifr par, en

Arnhjorn tok ser fari [meS byrSingsmonnum nokk-

orum 9
austr tilVikr, ok paSan tilDanmerkr, at leita

Bjarnar broSur sins.

40. porleifr kimhi varsvå vetr [i Norvegi
10

,

ok for siSan til Islands meS somu kaupmonnum ok

hann for utan. peir komu i BreiSafjorS
, ok til

DagurSarnéss
;

for porleifr heim i Alptafjor8 um

0 till. W,M. 2

)
till. M. 3

) Austincnn, D
y
M, TV o. Jl. «)

[jar sem, IV o. j7.
s
) tveir isicnzkir raenn, D, M, IV o. fl.

6
)
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selv; han havde den Bodkjedel, som Thorlcifskulde

bruge. Thorleif gik da i Land, og had Arnbjorn

overlade sig Kjedclen; han havde da endnu ikke la-

vet sin Grod, og rorte den om i Kjedelen
,
men Thor-

leifstod over ham. Da raabte Ostmændene ude fra

Skibet af
;
sagde at han ret viste at han var en Islæn-

der, og at det nu gikham saaledes for hans Seendræg-

tigheds Skyld. Da blev Thorleif hidsig, og tog Kje-

delcn, men kastede Arnbjorns Grodud, hvorpaalian

vendte tilbage. Arnbjorn havdeKokkeskeen i Haan-

den, os- sloff med den til Thorleif, saa at den rammede
' O o

Halsen
;
Hugget var ikke svært, men daGroden var

hed, brændte den Huden. Thorleifsagde da : Nord-

mændene skulle ikke have det at lee ad, at vi to

Landsmænd skulle herkomme saaledes i Haar sam-

men, at de beliove at trække os fra hinanden som

Hunde, men dette skal nok erindres, naar vi komme

til Island igjen. Arnbjorn svarede intet. De laae

der nogle faa Nætter, til de fik Bor ind til Landet,

o«- udskibede Ladningen der. Thorleif blev der i

O u

Egnen, men Arnbjorn tingede sig Plads paa en Last-

drager 01
,
som forst skulde seile ostpaa til Vigen og

derfra til Danmark, for at opsoge sin Broder Bjorn.

40. Thorleif Ivimbe var to Vintre i Norge og

tog siden til Island med de samme Kjobmænd, med

hvilke han havde taget derfra. De kom til Brede-

fjorden og til Dagurdarnes ;
om Hosten tog Thorleif

roinnumst, D, S o.fl, ’) komum til Islands, IV,D,S, V o. fl. *)

lilla hr«, IV, D o, fl. ’) udel. JV. * °) utan, udenlands, IV, D,

Uo.fl.

1
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9 i

liaustit, olc let vel yfir ser sem vandi hans var til.
j

pat sama sumar komu peir bræSr ut i Raunliafn-

arosi
1

,
Bjorn ok Arnbjorn i

41. Vårpettait sama, a porsncss prngi, liof

porleifr kimbi bonorS sitt, ok baS Ilelgu poriaks-

dottur [åEyri'
2

,
systur Steinpors å Eyri, okgekkmest

meS pessu pormoSr, broSir hans; hann åtti por-

ger<5i
3

porbrandsdottur, systur porleifs kimba. En

er petta [var borit fyri Steinpor
4

,
tok liann pvi

seinliga, ok veik nokkut til råSa bræSra sinna;

gengu peir på til por&ar bligs, ok er petta mål
^

kom fyrir hann, svarar hann svå: eigi man ek

pessu måli skjota til [annarra manna 5

;
må ek lier

vera skorungr, ok er per pat at segja, porleifr,

her af, at fyrr skyldu gronir grautardflarnir å

liålsi per, peir er pu brant,' på er pu vart barSr

fyri III vetrum i Noregi, en ek myni gipta per

systur mma. porleifr svarar: elcki veit ek hvers

par um ver8r auSit, en hvert sem pess verSr hefnt

eSr eigi, segir liann, på munda ek pat vilja, at eigi

liSi III vetr, åSr pu værir barSr. porSr svarar:

uliræddr sit
6 ek fyrir hotum peim. Um morgininn

eptir hofSii peir torfleik
7

hjå buS porhrandssona,

ok par gånga hjå peir porlåkssynir
,

ok er peir

foru framhjå, flaug sandtorfa ein mikil, ok kom

undir linakka porSi blig; varpat hogg svå mikit,

J
)
Bjarnarhafnards, G, M. 2

) udel, IV o. J1.
3
) puritSi, IV,

D,K,N,P,S, *) saal. IV\ mal kom til Steinpors, Tr, h
)

bræfcra minna, IV, D o.jU 6
) gcng, IV, D, 7

) x
taflleik, Brctspil,

F, G, P, II, Ti lolfleik, D.



UDDRAG AF EYRBYGGJA. 671

lijemtil Alptefjord, og* pralte temmelig, ligesom han

ellers pleiede at gjore. Den samme Sommer kom

Brodrene Bjorn og Arnbjorn udenlands fra til Flod-

mundingen ved Ronliavn.

41. I dette samme Foraar, paa Thorsnæs

Thing, gik Thorleif Kimbe paa Frieri, og hedede

til Helga Thorlaksdatter, Soster til Steindor paa Eyre,

hvilket Anliggende dennes Broder Thormod især

understottede; han var gift med Thorgerde Thor-

brandsdatter
,
en Soster til Thorleif Kimbe. Da

denne Sag blev forebragt Steindor, var han ikke

meget for at indvilge deri, og henviste ellers til sine

Brodres Raad. De gik da til Thord Blig
;

efter at

have hort Forslaget, svarede han saaledes : Jeg skal

vist ikke skuppe denne Sag fra mig til eders Afgjo-

relse; jeg skal her være den Myndige
;
og det være

dig da sagt, Thorleif, at de Brandpletter paa din

Hals, som du fik afden hede Grod, da du for tre Vin-

tre siden fik Prygl i Norge, burde være lægte, forend

jeg giver dig min Soster 02. Thorleif svarede: Jeg

veed ikke, hvorledes den Sag vil spænde af, men en-

ten jeg hævner det, eller ikke, er det mit Onske, at

tre Vintre ikke glide hen, indtil du faaer Hug. Tbord

svarede: Jeg er ikke bange for slige Trudsler. Næ-

ste* Morgen morede man sig, ved Thorbrands Son-

nersBod, med at kaste Jordklumper; i detThorlaks

Sonnergik der forbi, floi en stor Sandtorv, som ram-

mede Thord Blig saaledes i Nakken, at han faldt

næsegruus ned, og Benene kastedes frem over Ilo^
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at fotunum kastaSi fram yfir hofuSit. En er liann

stoS upp, så liann at porbrandssynir hlogu at

honum mjok. Sneru porlåkssynir på pegar aptr,

ok brugftu sverSum; lupust peir på i mot, ok

borSust pegar. på urSu nokkrir menn sårir, en

engi lézt. Steinporr haffti eigi vift verit; bafSi

hann talat vi8 Snorra go8a. En er peir voru skildir,

var leitat umsæltir, ok varS pat atsætt, atpeir Snorri

ok Steinporr skyldu gora um. Var jafnat sårum

manna ok frumhlaupum
,

en bættr skakki. Ok

[voru allir kallaSir såttir, er lieim riSu
1

.

42. [pat sumar 2 kom skip [af hafi
3

i Hraun-

hafnaros, en annat 1 DagurSareyri
4

. Snorri go8i

rei8 til skips i Hraunliofn, ok rei8 liann vi8 XV 4

mann, en er peir komu su3r yfir hei8ina i Dugfus-

dal, hleyptu par eptir peim VI menn alvåpnaSir;

voru par porbrandssynir. Snorri spyrr, livort

peir ætla at fara. peir kvåSust fara skyldu til

skips i Raunhafnaros. Snorri kva8st mundu luka

erendum peirra, en ba3 på fara lieim ok glettast

eigi vi8 menn
;

kallar opt litit purfa til me8 peim

[monnum, er å3r v„ar fått i meSal, ef fundi beri

saman
6

. porleifr kimbi svarar: eigi skal enn

spyrjast
,

at verporum eigi at ri8a um sveitir fyri

peim Brei8vikingum, en vel måttu lieim riSa, ef

pu porir eigi at [fara leiftar pinnar
7

,
po at pu eigir

x
) skildust at pvi, JV,B,F,P.

2
) Uin suraarit eptir, TV. 3

)

till. TV, B. 4
)
Dogu r«arnes, TV,B o. fl.; DagverSarnesi, O. 5

)

XII, V, F,N, I\ l
') udel. TV

.

7
) saaL B, TV, K o. J1

;

n«a lci«

pi na, Tr.

*
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vedet. Da lian stod op, saaehanatThorbrandsSon-

ner udloe ham meget stærkt. Tliorlaks Sonner

vendte da strax tilbage, og droge deres Sværd.

De lob alle imod hinanden, og sloges strax. Nogle

Mænd bleve saarede, men ingen dræbt. Steindor

havde ikke været nærværende
,
men havt en Sam-

tale med Snorre Gode. Da de stridende vare bievne

skilte ad, forsogte man at forlige dem, og det skete

paa den Maade, at Sagen blev voldgivet til Snorre

og Steindor. De tilfoiede Saar og det forste An-

greb bleve sammenstillede
,
og Misforholdet godt-

gjort ved Boder. Man antog saaledes at de skiltes

forligte ad, da de rede hjem fra Thinget.

42 . Den Sommer kom et Skib til Ronhavnsos,

og et andet ved Dagurdareyre. Snorre Gode red

til Skibet i Ronhavn, selv femtende, men da dekom
sydpaa, over Heden, til Dugfasdal ,

satte sex heelt

bevæbnede Mænd efter dem i stærkt Ridt. Det

var Thorbrands Sonner 03
. Snorre spurgte, hvor-

hen de agtede at reise
;
de svarede : til Skibet i

Ronhavnsos. Snorre tilbod dem
,

at afgjore deres

Ærender der, og bad dem at vende tilbage, uden at

drille Folk
;
han sagde at kun en ringe Aarsag tit

gav Anledning til Strid mellemMænd, som for havde

været uenige, naar de stodte paa hinanden. Thor-

leif Kimbe svarede: Endnu skal det ikke rygtes
,
at

vi ikke tor ride gjennem Bygdelaget af Frygt for

Breidvikingerne, men du kan gjerne tage hjem, hvis

du ei tor drage ad din Vei, skjont du virkelig har
Gronlands historiske Mindesmærker. 1 Bind.
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créndi. Snorri svarar engu. RiSa peir siftan ut

yfir halsana
,
ok svå til HofgarSa

,
ok paSan \it um

sanda meS sjo, ok er peir komu mjok ut at osnum,

ri8u porbrandssynir fra peim, ok upp at Bakka.

Ok er peir komu at bænum, lupu peir af baki,

ok ætluftu inn at ganga, ok fengu eigi uppbrotit

liurSina; hlupu peir på upp a liusin, ok toku at

rjufa. Arnbjorn tok vapn sin, ok varSist innan

ur busunum; lagSi lianil ut [i gegnum
1

pekjuna,

ok varft peim pat skeinusamt. petta var snemma

um morgininn, ok var veSr bjart. penna morgin

liofSu BreiSvlkmgar staSit upp snemma, ok ætlufoi

at rféa til skips
,
en er peir komu inn

2
fyrir 6x1,

så peir at maSr var i skruSklæSum 3

å husum uppi

å Bakka, en peir vissu, at pat var eigi bunaSr

Arnbjarnar. [Sneru peir Bjorn på pångat fer8

sinni\ En er Snorri go8i vissi at porbrandssynir

liof8u frå riSit foruneyti hans, på rei§ liann eptir

peim, ok er peir komu å Bakka, voru peir sem

oSastir at rjufa liusin, ok på baS Snorri på frå

liverfa ok gera engan ufrift i sinu foruneyti. Ok

me8 pvi at peim liaféi eigi tekizt inngångan,

på gåfu peir upp atsoknina, sem Snorri baS, ok

riSu siftan til skips meft Snorra. BreiSvilungar

komu til skips um daginn, ok gengu hvårir meS

sinum flokki
; yoru på [miklar dylgjur ok viSsjår

<) um vallgro'na , D, F, JV, li, N, P, Z7.
2
) utan,

3
) litklæfluin, faruede Klæder, JD,K,V}NiTV%

4
) tdku feir fa at

grcifla reifcina, ok sneru fangat, de gave sig til at ride hurti-

gere , og toge Veien derhen

,

P, /P,P.

t
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Ærender at afgjore. Snorre svarede intet. De rede

derpaa ud over Bjergryggene til Hofgarde, og derfra

over Sandstrækningerne langs med Soen; da de næ-

sten vare komne til Vandløbet, rede Thorbrands Son-

ner fra de andre op til Gaarden Bakke. Da de vare næ-

sten komne til Husene, sprang de af Hesten, og agtede

at gaae ind, men kunde ikke brække Doren op. De

lob da op paa Husene, og begyndte atbrydeHul paa

Taget. Arnbjorn tog sine Vaaben, og forsvarede

sig tappert indenfra; ban svang dem gjennem Aab-

ningen, og tilfoiede Angriberne adskillige Saar. Dette

skete tidlig om Morgenen, og Veiret var klart. Denne

Morgen havde Breidvikingerne staaet tidlig op, og ag-

tede at ride til Skibet, men da de kom inden for 6x1,

saaedeatenMand, i stadselig Dragt, stod oppe paa
r

£aget afVaaningsliuset paa Bakke, men de vidste at

Arnbjorn ikke pleiede at være saaledes klædt. Bjorn

' og lians Mænd toge da derhen. — Da Snorre Gode

var bleven det vaer, at Thorbrands Sonner havde

skilt sig fra lians Folge, red han bag efter dem, og da

ban kom til Bakke, vare de stærkti Færd med at bryde

Taget af Husene. Snorre bad dem da at lade det

fare, og ikke foretage sig noget Ufredeligt i lians Rei-

seselskab. Da Indgangen ikke havde lykkedes An-

griberne, opgave de videre Anfald, efter Snorres Be-

gjering, og rede derpaa til Skibet med ham. Breid-

vikingerne kom ogsaa derhen den samme Dag, og en-

hver af Parterne holdt sig til sin Flok. Paa begge

Sider yttredes megen Mistroe og Forsigtighed
,
men
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meS peim, en hvårigir lei tuftu å aftra. [Voru

Brciftvikmgar fjolmennari i kaupstefnunni*. ' Snorri

gofti rei8 um kveldit i Hofgarfta
;
par bjo pa [Bjorn

ok
2

Gestr sonr lians, faftir Hofgarfta- Refs. peir

Bjorn Breiftvikingakappi buftu Arnbirni at ri8a

eptir peim Snorra gofta, en Arnbjorn yildi pat eigi,

ok kvaft nu liafa skyldu livårir pat er fengit ha fa.

peir Snorri riftu heim um daginn eptir, ok' undu

porbrandssynir nu smum lut verr en åSr. [Tok

nu at lifta å liaustit
3
.

43. Bondinti porbrandr åtti præl pann er

Eo'ill sterki hét; hann var manna mestr ok sterkastr,
O 7

olc J>otti honum ill se ft sin
,
er hann var anauSgaSr,

[ok haft opt* porbrand ok sonu hans
,
at peir gsefi

honum frelsi, ok bau§ partål at vinna slikt
,
er liann

matti. pat var eitt kvcld er Egill gekk at sauSum ujt

[meSÅlptafirSi
5

til Borgardals, oker aleiS kveldit, sa

hann at orn flaug vestan yfir fjorSinn; dyrliundr

mikill for me§ Egli; orninn lagSist at hundinum,

ok tok hann i klær ser, ok flaug vesir aptr yfir

fjorSinn a dys porolfs hægifots, ok hvarf par undir

fjallit. penna fy riburS kvaS porbrandr fyri tfåindum.

pat var siSr BreiSvikinga [hvort haust
6

at peir liofåu

knattleika um vetrnatlaskeiS undir oxlinni
1

su'Sr

fra Knerri. par heita sISan Leikskalavellir, ok

soltu menn pångat um alla sveitina. Voru par

*) pviat BreiCvikingar voru J>ar f*rrt
,
fordi Uredevigsmæn~

dene vare færre der ,
IVy Dy IC, N, S, V. -) udel, JVyDy Ky U»

s) till. af Dj F, IV, IC
y
2V.

4
) hét jafnan å, JV,D. s

)
till- D,

N}TV.
6
) saal. DJV'j um haiistum, Tr. 7

) saal. Ra,p,0 o.fl

6xl
?
som Stcdsnavny Tr„

i
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ingen afParlerne anfaldt dog den anden. Brcidvikin-

gerne havde flere Folk paa Handelspladsen. Om
Aftenen red Snorre Gode til Hofgarde; der hoede

Bjorn og hans Son Gest, Fader til Hofgai'de-Ref C4
.

Bjorn, Breidvikingernes Helt, og lians Mænd lilhode

Arnbjorn at forfolge Snorre Gode, men Arnbjorn

vilde det ikke, og sagde at nu skulde enhver af dem
beholde, hvad han havde faaet. Snorre og hans Folge
redehjem næste Dag, og Tliorbrands Sonner vare da,

for deres Deel, mindre fornoiede end forhen. Del

begyndte nu at lakke ud paa Efteraarel.

43. Bonden Thorbrand havde en Træl, som

blev kaldet Egil den Stærke. Han var overmaade

stor og stærk
,
men syntes meget ilde om det Træl-

domsliv
,
som ban maalte finde sig i. Tit bad ban

Thorbrand og hans Sonner, at de vilde skjenke ham
Friheden, hvorimod han tilbod dem, at forrette alt

hvad han kunde udfore. — En Aften gik Egil, for at

see til Faarene, langs med Alptefjorden, ud til Bor

-

gardalen; sildig ud paa Aftenen saae han, at en Orn

floi vesten fra o ver Fjorden; en stor Jagthund65 fulg-

tes med Egil; Ornen overfaldt Hunden, tog den i sine

Kloer, floi tilbage, mod Vesten, over Fjorden, til Tho-

rolfSkjævbeens Dysse, og forsvandt der under Fjel-

det. Thorbrand sagde at dette Varsel bebudede vig-

tige Begivenheder. Det var Breidvikingernes Sæd-

vane, at de hvert Efteraar anstillede Boldspils-Lege6

ved Vinternatstiden 67
,

under Bjergskrænten mod
Sonden fra Knor. Siden har Stedet faaet Navn afLe-

gestuesletten. Folk samledes der fra hele Bygdelaget.
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gerfir leikskålar miklir: yistucSust menn fangat [til

viSa
1

,
ok satu far hålfan månuS e<5r lengr. Var

far fa gott mannval um sveitina ok bygS mikil.

Flestir inir yngri menn voru at leikum, nema porSr

bligr
;
bann matti eigi at Vera fyri kapps sakir, en

eigi var bann sva sterkr at bann mætti eigi fyri fa

sok at vera
;

sat bann ti stoli
,
ok sii leikinn. pcir

bræSr Bjorn ok Arnbjorn fottu eigi at leiknum

liæfir fyrir afis sakir, nema feir lékist vi8 sjalfif.

petta sama haust ræddu porbrandssynir vi3 Egil

fræl sinn, at bann skuli fara ut til knattleikanna,

ok drepanokkurn af BreiSvikmgum, Bjorn eSa pdr§

eftr Arnbjorn me<5 nokkru moti, en si6an skal liann

hafa frelsi
;
fat er sumra manna sogn at fat væri

gert meS råfti Snorra goSa, ok liafr liann sva fyrir

mælt, at bann skyldi frcista
2

,
ef liann mætti Icynast

inn
3

i skålann, ok leita faSan til averka vi8 menn,

ok baS liann ganga ofan skarftit, fat er [upp er*
4

fra leikskalum, ok ganga [fa ofan, er
5 maleldar

yæri gervir; fviat liann sag8i fat mjok far veSranna,

at vindar logftust af liaflnu
6 um kveldum, ok helt

fa reykinum upp i skarSit, ok baS liann fess biSa

um ofangaunguna, er skarftit fylkli afreyk. Egill ré8st

’) till. Dy K, N, P,JV. ~) saal. TV
,
Tr ; vita lla, p.

3
) saal.

ifø, JV

;

ofan i, Up, Tr. 4
) verSr upp, D,N,JV; var upp* IC.

s
) svå framt olan,at* JV, D o. Jl

.

6
) saal. G, M, S ; hafi* K,U

;

hofum, JV,D,N; sandsynligviis rigtigt efter Stedets Beliggen-

hed at skjonne: den trykte Text og dens Kilder have derimod

rauninu* hraunimi , fra Lavastrækningen • runnunurn, Buskene

eller Lundene , E,H

,

liiisunura* Husene
, d. e. Legestuen og dens

Tilbygninger
,
F.
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Store saakaldte Legestuer vare opforte der; Folk.

fra langt bortliggende Steder loge fast Ophold der i

en halvMaaneds Tid eller længere. Den Gang vare

der mange raskeMænd i Bygden, som ogsaa var tæt

beboet. De fleste af de yngre Mandfolk toge Deel i

Legene, undtagen ThordBlig; lian maattedet ikke,

for sin Heftigheds Skyld, men han var ikke saaover-

haands stærk, at det kunde hindre ham derfra; han

sad paa en Stol, og saae paa Legen. Brodrene Bjorn

ogArnbjorn ansaaes derimod ikke for at være skik-

kede til Legen for deres store Styrkes Skyld, med

mindre de selv havde med hinanden at gjore. Dét

samme Efteraar talte Thorbrands Sonner til deres

Træl Egil om, at han skulde begive sig til Boldspils-

legene, for at ombringe een af Breidvikingerne,

Bjorn
,
Thord eller Ambjørn

,
paa een eller anden

Maade; naar dette var udrettet, lovede man ham

sin Frihed. Nogle fortælle, at Snorre Gode havde

udtænkt dette Foretagende, og at han havde givet

det Raad, at Trællen skulde prove paa, om han

ikke kunde snige sig ind i Legestuen, for at soge en

Ledighed til Anfald paa Folk; i den Hensigt skulde

hangaaened addenBjergkloft, som ligger oven for

Legestuen, paa den Tid, daman (om Aftenen) pleiede

at gjore lid paa Arnen, thi han sagde at detsom oftest

var Veirligets Gang, at Vinden blæste fra Havet om
Aftenen, da Rogen drev for den op mod Kloften; han

sagde derfor at det var bedst at t ove med Nedgangen

indtil den Tid, da Kloften opfyldtes af Rog. Egil
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til ferSar fessarar, ok for fyrstut um fjorftu
,
ok

spyrr at sauftum Alptfirftinga, ok let sem hann færi

i eplirleit. En a meftan liann væri 1 fessari fer5, i

skyldi Freysteinn bofi gæta saufta i Alptafirfti. Um
kveldit er Egill var heiman farinn, geklc Frey-

steinn at sau8um vestr yfir åna
,
ok er liann kom

åskriftu, fa er Geirvor heitir, er gengr ofan fyri

vestan ana, fa sa hann manns liofuft laust, ohulit;

hiifuftit kvaft stGku fessa

:

Roftin er Geirvftr hun mun hylja

gumna blofti; hausa manna. i

Hann segir forbrandi fyriburftin, ok fotti hon-

um vera tiftindavænligt. pat er at segja af ferft

Egils, at hann for ut um fjorftu
,

ok uppa fjall

fyrir innan
1

Bulandshoffta
,
ok sva suftr yfir fjallit,

ok stefndi [sva at liann gelck ofan i skarftit at

leikskaluin

2

;
leyndist liann far uindaginn, ok sa

til leiksins. porftr bligr sat hja leikinum
;
hann

mælti: fat veit ek eigi li vat ek sé upp 1 skarftit,

hvert far er fugl
,

eftr leynist far maftr
,
ok kemr

upp stundum; kvikt er fat, segir liann, fykir

mér raft at um sé forvitnazt. Engi maftr sa fetta

annarra, ok varft fvi eigi at leitat. pcnna dag

lulu feir huftarvorft, Bjorn Breiftvikingakappi ok

porftr hligr, ok skyldi Bjorn gera eld, en porftr

taka vatn. Ok er eldrinn var gorr
5

,
lagfti reykinn

upp i skarftit, sem Snofri liaffti getit til. Gekk

1
) sunnan 3 G . ~) hann svA veg- sinn_, at hann kom ofan i

skarftit, pat er verftr upp fra leikvcllinum
, W9 D, K, N, P. *)

saaL W o. J

1

. i gcrfr, Tr.

I
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paatog sig denne Reise, og tog forst udefter, over

Fjordene, samt spurgte Folk
,
hvor han kom, om

Alptefjordsboernes bortkomne Faar, og lod som

om ban sogte efter dem. Medens ban var paa denne

Fart, skulde Freystein Bofe vogte Faarene i Alpte-

fjord. Den Aften, da Egil var taget hjemme fra, gik

Freystein til Hjorden, mod Vest over Elven, og kom

der til det Fjeldskred som kaldes Geirvor. Da saae

han et lost og ikke bedækket Menneskehoved, som

sang dette korte Vers:

Geirvor rodnes Menneskehoveder

afMandeblod; bun vil skjule 08
,

lian fortalte Synet til Tborbrand
,
som sagde at det

forekom barn al varsle Tidender. — Det kunne vi

sige om Egils Reise, at ban tog ud efter, over Fjor-

dene og op paa Fjeldet, indenfor Bulandsbofde,

samt derfra over Fjeldetmod Sonden, indtil lian kom

ned i Bjergkloften ovenfor Legestuerne; der skjulte

ban sig om Dagen, og saae paa Legene. Tliord

Blig sad over ved dem, og sagde: Jeg veed ikke

hvad jeg seer oppe i Kloften, om det erenFugl el-

ler et Menneske som ligger der i Skjul
,
men kom-

mer dog stundum frem
;
noget levende er det vist,

og jeg anseer det for raadeligst at man randsager

det paa Stedet. Ingen af de andre saae dette, og

Randsagelsen blev derfor ikke foretaget. Denne

Dag havde Bjorn Breidvikingernes Helt og Tbord

Blig den saakaldte Bodvagt; Bjorn skulde gjdre

lid paa, men Tbord hentede Vand. Da Ilden var

tændt, drev Rogen op mod Kloften, ligesom Snorre
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vinna ser til æfinligs frelsis.

Egill pa ofan eptir reykinum ok stefndi til skalans.

pa var cnn eigi lokit leiknum, en daginn var mjok

a Ifåit, ok toku eldarnir mjok at brenna, en skalinn

var fulir af reyk. Egill stefnir pangat ok haffti

stiifånal mjok å fjallinu, ok siSan [legit eptir i

skarcSinu
;

hann haf8i skufaSa skopvengi, sem pa

var sfår til, ok hafSi losnat annar pvengrinn ok

dragnaSi skufrinn; gekk prællinnpå inn i forhusit.

En er liann gekk \ aftalskålarin, vildi liann [fara

JjoSliga
1

,
pviat liann så at peir Bjorn ok poifår

såtuvfå eld, ok ætlaiii Egill nu å litilli stundu at

Ok er hann vildi

sliga yfir prepskjoldinn, pa steig liann apvengj-

arskufinn pann er dragnaSi, ok er hann vildi

liinum fætinum fram sliga
,
pa var skufrinn fastr,

ok af pvi reiddi liann til falis, ok féll liann innar

a golfit; varSpat sva mikill
2
dynkr, [sem nautsbuk

flegnum væri nfår kastat
3

,
[peir porSr ok Bjorn

såtu vfå eldinn
4

;
pdifår Ijop upp, ok spurSi hvat

fjanda par færi. Bjorn Ijop ok upp ok at lionum,

ok fékk tekit liann, åfir liann konist a fætr, ok

spy rr liver liann væri. Hann svarar: Egill er hér,

[Bjorn félagi
5

! segir liann [Bjorn spuifåi: hverr er

Egill pessi
6

? [pelta er
7

Egill ur XlptafirSi, segir hann.

[En cr pdifår lieyrSi getit Ålptafjarftar
8

,
Ijop hann

0 allhægliga fara, JV. 2
) yiikit fail ok,Bp, Tr. ") saalcdes

K, 0,N, TV o. jl i nauts buk llcgins v. n. k., i?«, (3, L

;

sem
ileginn nauts belgr lieffii ni$r verit kastaftr, JE ; hrossbiik Hcgnum
v. n, k.j M, en Jlaaet Hestekrop ; sem nauts bukrfleginn veri kaslat,

Tr. (urigtigt)

i

naulsbuk hcilum, S ; nauts b.væri ni$r lleigt, V.

i
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havde tænkt sig det. Egil gik da nedefter, omgivet

af Rogen, lige til Legestuen. Legene vare ikke for -

bi, men Dagen var dog næsten til Ende, og Ilden be-

gyndte al brænde stærkt, men Huset blev fuldt af

Rog. Egil var bleven meget stiv i Kroppen paa Fjel-

det, og havde derefter ligget i Bjergkloften
;
hans

(Skotvinger09 vare forsynede med Duske efter den

Tids Skik; den ene Tvinge var blevenlos, saaathan

slæbte den efter sig. Trællen gik da ind i Forstu-

en, men da ban kom til Storstuen, foresatte ban sig

at gaac ganske stille, tbi ban saae at Bjorn og Tbord

sade ved Ilden
,
og agtede Egil nu i en Haandeven-

din°' at erhverve sig Frihed for sin bele Levetid. 1
O o

det ban vilde stige over Dørtærskelen, traadte ban

paa Dusken afden losnede Skotvinge, ogdaban vilde

sætte den anden Fod fremad, blev Dusken fast, hvor-

vedban styrtede forover og faldt ind paa Gulvet. Det

gav et saadant Skrald, som om en flaaet Studekrop

var bleven kastet ned. Tbord og Bjorn sade begge

ved Ilden. Tbord sprang op, og spurgte hvilken ond

Aand det var der tog saaledes af Sted. Bjorn sprang

ogsaa op, tog fat i den Faldne og kunde gribe ham

forend ban ret kom paa Benene, samt spurgte, hvem

ban var. Hansvarede: Egil er lier, Bjorn Kamme-

rad! Bjorn spurgte : Hvem er da denne Egil ? Dette

er Egil fra Alptefjord, svarede Trællen. Da Tliord

borte Alptefjord nævne, sprang ban op og drog

«) iill.afir,D,K,N. 5
) vinry D, IV, M, K, N, P.

hverr ? segir Bjorn, TV, V, K, N. 7
) till. D, IF,F,K,N,

pdrfir lok sverfl , Tv.
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upp, ok hra sverSinu, ok vildi hoggva hann. Bjdrn

tok paporS, ok ba8 hann eigi sva skj6tt hoggva

manninn : viljum yér å8r hafa af lionum sannar

sogur; [let por8r pa heptast
1

. Settu peir pa fjolr a

fætr honum, en um kveldit, er menn lcomu lieim

til skala, [segir Egill
2

,
sva at allir menn heyrSu,

hversu ferS hans hefSi ætlut veri8. Sat hann |>ar

um noltina, en um morgininn leiddu peir hann

upp i skarSit, pat heitirnu EgilsskarS, ok drapu

hann par. pat voru log i pann tfina, ef ma8r drap

præl fyri manni, at sa ma8r skyldi færa lieim
3

prælsgjold
,
ok lie/ja ferS sma fyrir liina priSju

sol eptir vig prælsins; pat skyldu vera Xli
4
aurar

silfrs
5

,
ok ef præis gjold voru at logum fær8, pa

var ekki [sokn til
0 um vig prælsins. Eptir vig

Egils loku BreiSvikmgar påt raS
,

at færa præls-

gjold at logum. peir voldu XXX manna pa8an

fraleikskalum, ok var pateinvalaliS. peir ri8u norSr

um heiSi
7

,
ok gistu um nottina aEyri [at Steinpors

8

;

re8st hann pa til fer8ar me8 peim. Voru peir

paSan i fer8 LX manna, ok ri8u inn um fjor8u,

ok voru a8ra nott a Bakka, at porm68s, hrd8ur

Steinpors. peir kvoddu pa Styr ok Vermund
[frændr sina

9
til pessarar fer8ar, ok voru pa saman

LXXX manna, pa sendi Steinporr mann til Ilelg-

afells, ok vildi vita, livat Snorri go8i tæki til rå8s,

') till 3
) sa^i Egill sogu sina

, D, JV
3 K, N, P, S.

3
) honum, ham, *) X, U. 5

) udel. afW\D. sdk til,

D; sdkn a, il/.
7
) hdlsinn, G. «) saal. Jf , D o . lija Stein-

pdri, Tr o. fl

.

*) saal Ra
}
V, G, Ti udel i Rp

}
Tr o. Jl.
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Sværdet, og vilde hugge ham ned. Bjorn tog da'

Tliord/ og sagde at han ikke skulde gjore det saa

snart: thi vi ville, sagde han, forst lade ham for-

klare Sammenhængen rigtig. Thord lod sig da holde

tilbage. De satte nu Fjædder paa Egils Fodder,

men om Aftenen, da Folk kom hjem til Huset, for-

talte han, i alles Paahor, hvad han havde skullet

udrette paa denne Reise. Han sad der Natten over,

men næste Morgen ledte de ham op i Kloften
,
som

endnu kaldes Egils Kloft, og "dræbte ham der. I

de Tider gjeldte den Lov, at hvis en Mand dræbte en

andens Træl
,
skulde han bringe Boderne derfor til

Eieren og skulde begive sig paa den Reise inden tre-

die Solopgang efter Trællens Drab
;

det skulde være

12 Ore Solv, men hvis Trælleboderne saaledes bleve

bragte efter Loven, kunde ingen Sagsogelse for Dra-

bet finde Sted. Efter Egils Drab toge Breidviltin-

gerne den Beslutning at bringe Trælleboderne paa

den i Loven bestemte Maade. De valgte 30 Mænd
dertil, der fra Legestuerne, som virkeligvare udsogte

Folk. De rede nordefter over Heden, og vare Nat-

ten over paaEyre lios Steindor; han gav sig ogsaa

paa Reisen med dem. Derfra toge ialt GO Mand
;
de

rede indefter, over Fjordene, og vare den anden Nal

over paa Bakke hos Tliormod, Steindors Broder.

De opfordrede deres Frænder, Styr og Vermund.

til at dceltage i Toget, og bleve nu tilsammen SO

Mand. Da sendte Steindor en Mand til Helgafell,

thi han onskede at vide, hvad Snorre Gode vilde fo-
\*
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cr liann spurSi liSsamnaSinn. En er sendimaftrinn

kom til Helgafells, sat Snorri goSi [yfir mat
1

i

ondvcgi smu, ok var par engi nybreytni
2
a hybyl-

um; varS sendimaSr Steinfors engra tiftinda viss,

livat Snorri ætlaSist fyrir
;

en er liann kom til

Bakka, ‘ségir hann Steinfori, livat tiSinda var a

Helgafelli. Steinforr svarar: fess var von, at Snorri

mundi pola morinum log, ok ef hann ferr eigi inn

til AlptafjafSar, fa se ek eigi,' til livers ver furf-

um liSsfjolda fenhfa
, fvi ek vil at menn fari

spakliga, fd ver haldim malum vorum tillaga;

synist mer raS, por8r frændi, segir liann, at

fer BreiSvikuigar séut. her eptir, fviat far man

minnst til furfa, [at i komi meS y8r porbraiuls-

sonum 3

.
pdrSr svarar: fat er vist at ek skal fara,

ok skal porleifr kimbi eigi eiga at fvi at spolta, at

ek fori eigi at færa frælsgjoldin. pa mælli Stein-

forr
4

til feirra bræéra Bjarnar ok Arnbjarnar: fat

vil« ek, segir liann, at fit set eptir me§ XX menu.

Bjorn svarar : eigi man ek keppast til fylgSar vift

fik, meir en fer fykkir liæfiligt, en eigi liefi ek

far fyrri verit, at ek hafi liSrækr verit gerr; hygg

ek, segir liann’, at yftr verfti Snorri gofti djup-

særr i raftunum
;
em eigi ek framsynn, segir Bjorn,

en f6 er fat hugboft mit, at far komi' i fessi

ferft
,

at fer fykki finir merin eigi of margir, aftr

en finnumst næst. Steinforr svarar : ek skal gera

*) s . i yfir matborSi., U; udcl. Tr.
2
) s. DJV

i

breytni, Tr

;

umbrcylni, F. 3
) mcft y$r ok porbrandssonum

al dfirnlega lakist, IV,V,M.>K,N.
4
) saal D,JV}K,F

;

Styrri Tr.



UDDRAG AF EYRBYGGJA. 687

retage sig, naar lian horte at Folk saaledes bleve trukne

sammen. Da Speiderenkom til Helgafcll, sad Snorrc

Code i sil Hoisæde, over Maaltid
,
og lian saae ingen

Slags Forandring i det sædvanlige Hverdagsliv der

paa Gaarden. Da lian kom tilbage til Bakke, fortalte

han Steindor, hvorledes det havde sig paa Helgafell.

Steindor sagde da : Det maatte man formode at Snorre

vilde tilstede Folk lovlige Handlinger, og hvis han
ikke drager ind til Alptefjorden, da seer jeg ikke,

hvortil vi hehove denne store Skare, thi det er min

Villie at mineMænd tage spagfærdig af Sted, skjont

vi forfølge vore Sager paa lovlig Maade
;

det fore-

kommer mig at være raadeligt, Tilord Frænde, at I

Breidvikinger blive her tilbage, thi den ringeste An-

ledning vil være tilstrækkelig til at sætte eder og Thor-

brands Sønner sammen. Thord svarede : Det er

vist, at jeg skal være med, og skal ThoHeif Kimbe

ikke beliovc at spotte derover, at jeg ikke tor bringe

Trælleboderne. Da sagde Steindor til Brodrene Bjorn

og Arnbjorn: Det er mit Onske at I bliver lier til-

bage med 20 Mand. Bjorn svarede: Jeg vil vist

ikke lægge mere an derpaa at kunne folges med
dig, end som du maatte finde passende, men det er

aldrig for skeet, at man har vraget mig som ubrugbar

til et Tog; dog mener jeg at Snorre Gode vil vise sig

dybsindig nok for eder i at udkaste sine Planer;

vel er jeg ingen Spaamand
,
men dog aner det mig,

at det vil gaae saaledes til paa denne Reise ,
at dine

Følgesvende ei ville tykkes dig at blive for mange,

inden vi træffes næste Gang. Steindor svarede: jeg

\
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råft fyrir oss, meftan ek em lija, po ek sé eigi sva

djupsærrsem Snorri gofti. Mega skaltu fat, frændi,

fyri mer, segir Bjorn. Eptir fetta riSu feir Stein-

forr brott [af Baklca, meS
1 nær LX manna, inn

eptir SkeiSum
2

til DrapuliliSar, ok inn yfir Vatns-

halshoféa
3

,
ok um fveran Svelgsardal

4

,
ok stefndu

faSan inn a Ulfarsfellshals.

44. Snorri go8i hafSi sendt [nåbuum siniim

orft

5

,
at feir skyldu flytja skip sin undir RauS-

avikrliSfiSa\ For liann fegar fangat meS lieima-

menn sina, er sendimaSr Steinfors var farinn brott;

en fvi for liann eigi fyrr, at liann fottist vita at

'maSrinn mundi sendr vera at njosna um atliafnir

lians. Snorri for inn eptir ÅlptafirSi frimr
7
skip-

um, ok haf5i [nær L H manna, ok kom liann fyrr

a KarstaSi
9

en feir Steinforr. En er [menn sa

ferft feirra Steinfors af KarsstSSum, fa mæltu

porbrandssynir, at feir skyldu
10

1 moti feim, ok

lata fa eigi na at koma i tunit
1

1

: fviat ver hofum

liS mikit ok fritt. par voru LXXX manna fyrir.

pa svarar Snorri go8i: [eigi skal feim verja

bæinn 1

', ok skal Steinforr na logum, fviat liann

man [vitrliga ok spakliga fara meS smuraSi
13

;
vil

ek- at allir menn sé inni, ok kastizt engum onytum

*) udel IV,D o.Jl.
2
) Skei$i, D, G, IV o. jl 3

) Vatnshals,

IV,D, M, N, K
,
P ; VatnsdalsbofSa, E. 4

) ok fyrir ofan Bringu-

fell, till. M. s
) nabua sina ok licimamenn, IV,E,K

}
N,P,S, V.

°) saal Tr,W, M, K, N, P ;
RaunhafnarliofSa

,
Ra,p,E,H,0.

7
) saal. JVfDJP-, prenrium, Tr

t
Ra, 8

) val L, Afsir.
TV, vel L, Afsir. D, IC

y
U, M, N; vel LX, D, E, P; fnntiu, II.

*>) Akurscyri, P, T.
10

) ferfc Slein]pdrs var$ sen, rc‘5u por-
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maa see til at udfinde Raad for vore Foretagender,

medens jeg er tilstede, skjont jeg ikke er saa dyb-

sindig som Snorre Gode. Det maa du gjerne for

mig, sagde Bjorn. Derefter red Steindor bort fra

Bakke, med 00 Mand, ned over Skeidene til Drape-

lid, og derpaa over Vatnsdalsliofde, samt tversovcr

Svelgsaadalen
,
hvorefter de toge Veien ind efter til

Ulfarsfells-Bakke.

44. Snorre Gode havde sendt sine Naboer Bud,

at fle skulde flytte déres Baade ind under Rodevigs-

hofde. Han tog strax derhen med sine Huuslcarle,

efterat Steindors Sendebud var taget bort
,
men af den

Aarsag foretog han ikke Reisen for, at lian troede at
#

vide, at Manden var bleven udsendt for at udspeide

hans Foretagender. Snorre tog til Soes ind efter, over

Alpteljorden, med tre store Baade og havde næsten

50 Mand. Han kom for til Karstade end Steindor

og hans Folge.' Da Steindors Tog blev seet fra Kar-

stade, sagde Thorbrands Sønner, at de burde drage

dem imode, og ikke tillade dem at komme ind paa

Toften, da vi (sagde de) have mange og raske Folk.

De Yare der tilsammen 80Mand. Da svarede Snorre
f •

Gode : De skulle ikke hindres i atnærme sig til Gaar-

den, og Steindor skal ikke formenes sin lovlige Ret,

thi han Adl vistbære sig viselig og spagfærdig ad
;
det

er min Villie, at enhver holder sig inde og at ingen

brandssynir, at gdra, D
t
TVjK,N. 1X

) nand, D o. jl> 12
) fat

stal fjærri fara, sag’Si liann, at feim skuli bæinn verja, Dt
lV,

K, N. 13
) mali, 72a; fra [ gegnliga fara me$ malit, IV.

Gronlonds historiske Miude smærker. 1 Bind.
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r

oréum a
,
sva at af péim aukist vandræéi manna.

Eptir pat gengu allir i stofu, ok settust i bckki,

enporbrandssynir [rcikuéu a golfi
1

. peir Steinporr

riéu at dyrum; sva er fra sagt, at hann væri i

auéum kyrtli, ok haféi drepit upp fyrir bloéun-

um undir beltit; hann haféi fagran skjold ok

bjalm; girér sveréi
,

pat var forkunnarliga buit,

[cn po eigi vel beitt

2

;
bjoltin vom livit fyri silfri,

ok vafiér silfri meéalkaflinn [ok gylidar lystur a\

peir Steinporr stigu af hestum sffium, ok gekk bann

upp at dyrum, ok festi a liuréarklofann sjoé
4
pann,

er i voru
5

XII
6

aurar silfrs. Hann nefndi ser

vatta, at prælsgjold voru pa at logum færé. Huré-

in var opin, cn heimakona 8
ein var i dyrunum, ok

beyréi vattanefnuna
9

;
gekk hun pa i stofu ok

mælir: patcrbæéi, segirhun, at bann Steinporr

[af Ey ri
10

er drengiligr
11 maér

12

,
enda mællist

bonum vel
13

,
er bann færéi prælsgjbldin. Ok er

porleifr kimbi beyréi pelta, pa ljdp bann [ut, ok

aérir porbrandssynir
14

,
ok siéan gengu fram allir

peir er 1 stofunni voru. porleifr kom fyrstr i

dyrnar, ok sa at purér bligr stoé fyri dyrum ok

liaféi skjold sinn, en Steinporr gekk pa fram x

tunit. porleifr tok spjot, er stoé i dyrunum, ok

*) scial, D
y
F, JV, K, M,N, P, S, U ;

gengu um golf, Tr, Ra,
fl.

2
) saal, Tri udel, af D, AI,JV, K ; ]jat var eigi vel beitt, Rfi ;

J>at var vel beitt, Ra} L. 3
) me$ gylltum listum, D, JV,K,N»

4
) udel. Rat L .

5
) vegnir, vciede, till. Al. 6

) X (tiu) 17.
7
)

«*. JV o. jl ; R, Tr., L. 8
) griftkona, D,JV,P, U. 9

) s. Ra

,

R,P,G,N

;

vaattnefhuiia, JV, 1 °) udel, JV, D. 11
) vænligG

IV
,

,D o. JI.
l7

) udel. Ra, JV, L.
1

3

) ok skorugliga, till, JJr,R'
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slaacr om sig med unyttige Ord, da Folks vanskelige

Stilling end mere vilde indvikles derved. Derefter

gik de alle ind i Stuen og satte sig paa Bænkene, und-

tagen Thorbrands Sonner, som gik frem og tilbage

paa Gulvet. Steindor og lians Folge rede tilHuus-

doren. Man fortæller, at ban var ifort en rod Kjor-

tel, og havde stukket Skjodene foran op under Bel-

tet
;
lians Skjold og Hjelm vare glimrende

;
ved hans

Side hang et Sværd, som var herlig prydet, men dog

ikke ret skarpt; Hjaltet skinnede af Solv
, hvormed

ogsaa Haandfanget var omvundet, samt ziret med
forgyldte Lister. Han og hans Folge stege afHestene.

Steindor gik derpaa til Doren, oghængte op paa Por-

angelen en Pung med 12 Ore Solv. Han nævnte da

deMænd, som skulde bære Vidne derom, atTrælle-

boderne vare bievne bragte efter Lovens Bydende.

Doren var aaben, men en Kvinde afHusets Folk stod

i Forstuen og horte Vidnernes Udnævnelse. Hun
gik da ind i Stuen, og sagde : Det er baade vist nok,

at Steindor af Eyre er en anseelig Mand, og at lian

talte smukt for sig, da han bragte Trælleboderne.

DaThorleifKimbe liorte dette, sprang han ud tillige

med de andre Thorbrands Sonner, og derefter gik

alle frem, som vare i Stuen. Thorleif kom forst ud

til Doren, og saae at Thord Blig stod uden for den,

og holdt paa sil Skjold; men Steindor gik da frem

paaToften. Thorleiftog et Spyd, som stod iForstuen,

14
) fram ok hverr feirra porbrandssona eptirannan, IVJ) o.Jl,

Ra, iidel. lit,

(
44 ’)
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lagSi til pdr'Sar bligs, Qk kom lagit i skjoldinn ok

rendi af skildinum i oxlina, ok var pat mikit sar.

Eptir pat lupu menn ut, varS par bardagi ituninu.

Steinporr var inn åkafasti, ok hjo til beggja handa.

Ok er Snorri goSi kom ut, [ba8 hann 1 menn at

stoSva vandræSin, ok baS på Steinpdr riSa burt af

tun inu 9
en hann lcvaftst eigi mundu lata eptir

fara. peir Steinporr foru ofan eptir vellinum, ok

skildi pa fundinn. En er Snorri goSi gekk heim

at dyrum, stdSpar fyrir honumporoddr, sonr lians,

ok liafSi mikit sar å oxlinni
;
liann var på XII vetra

gamall. Snorri spurSi
,

liverr hann lieféi særSan.

Steinporr af Eyri, segir liann. porleifr kimbi

svarar : nu launafti liann per liSveizluna
2
makliga,

er pu vildir eigi eptir bonum låta fara; er pat nu

mittråS at ver skilim eigi vi3 petta. Svåskal ok nu

vera, segir Snorri goSi
,

at viS skulum vi8 eigast

fleira; ba8 liann porleifnu segja monnum, at eptir

peim skyldi fara. peir Steinporr voru komnir

ofan af vellinum, er peir så eptirreiftina, ok sneru

siSan upp i skriftuna Geirvor, ok bjuggust par

fyrir, pviat par var vigi gott fyri grjots sakir. En

er flokkrinn Snorra gekk ne8an skr$una, på skaut

Steinporr spjoti at fornum siS til heilla ser
3

yfir

flokk Snorra, en spjotit leitaSi ser [svå sta8ar, at
4

par varS fyrir Mårr HallvarSsson, frændi hans, ok ,

varS liann pegar uvigr, ok er pat *var sagt Snorra

9

*) hét hann dj JVy
D o t jl.

2
) till, D, JVy Sj U o, fl.

3
)
si'nuni

monnum, Dj JV o . Jl.
4
)
saal. D

} JV; stafcar ok, Tr,
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og stodte dermed til Tilord Blig; Siddet rammede

Skjoldet
,
men vendtes derfra mod Skulderen, som .

saaredes betydelig. Derefter lob Folk ud, og en hel-

lig Træfning holdtes paa Toften. Steindor var me-

get bidsig, og hug til begge Sider. DaSnorre Gode

kom ud, bad han Folk holde inde med denne skade-

lige Strid, opfordrede Steindor til at ride bort afTot-

ten, og erklærede athan i det Tilfælde ikke vilde lade

sætte efter dem. Steindor og hans Folge rede bort,

ned ad Sletten til, og de Stridende skiltes da ad. Da

Snorre Gode gik hjem til Doren, stod hans SonThor-

odd der for ham, og havde et stort Saar paa Skulde-

ren
;
han var da 12 Vintre gammel. Snorre spurgte,

hvem der havde saaret ham. Han svarede : Steindor

afEyre. Da sagde Thorleif Rimbe: Nu gav han

digen passende Lou for den Undsætning, at du ikke

vilde lade os sætte efter liam; det er da mit Raad at

vi ikke skilles ad paa en saadan Maade. Dét skal da

og skee, sagde Snorre Gode, at vi komme til at have

mere med hinanden at bestille. Han bad Thorleif

da at han vilde sige til Folkene, at de skulde forfolge

Fjenden. Steindor og hans Folge vare komne ned

fra Marken, da de saae at ridende Mænd satte eller

dem
;
da vendte de opad til Fjeldskredet Geirvor, og

belavede sig der paa Forsvar, thi Stedet var meget

bekvemt dertil, da der var et stort Forraad af lose

Stene. Da SnorresFlok gik opad Fjeldskredet, ka-

stede Steindor, efter gammel Skik, sig til Held, et

Spyd over den 70
. Spydet sogtc sig et Sted og tral

Mar Hallvardson , Snorres Frænde, som strax blev
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goSa, på svarar hann: gott er at pat synist
J

,
segir

hann, at manni er eigi jafnan bezt at ganga siftast.

Eptir petta tokst par bardagi mikill
;
var Steinporr

i ondver8um flokki sinum, ok hjo a tvær hendr, en

sverftit hans it buna 3
beit

4

eigi, er pat kom i

hlifarnar, ok [bra hann pvi opt^ undir fot ser.

liann sotti par mest at, sem fyrir var Snorri gofti.

Styrr porgrimsson sotti bart fram meS Steinpori,

frænda sinum; [pat varft par fyrst, er hann vo i

flokk
6
Snorra inags sins, ok er Snorri så pat, mæl ti

liann til Styrs: sizt
1

hefnir puporodds, dottursonar

pins, er Steinporr liefir særftan til olifis, ok æ ertu

[hinn mesti niftingr
8

. Styrr leit vift honum, ok

svarar: petta fæ ek skjdtt bætt; skipli hann på

um skildi sinum, [ok allir hans menn 9

,
ok gekk i

lift meft Snorra gofta, ok drap annan mann ur lifti

Steinpors. I [pennatima
10 komu peir at, feftgar,

ur Långadal, Åslakr ok 111 ugi raufti
11

, sonr hans,

ok leituftu
12

meftalgaungu; peir hofftu XXX 13

manna. Gekk pa Vermundr inn mjofi i lift meft

peim. Beiddu peir pa Snorra gofta at liann leti

stoftvast mannjirapin; Snorri haft Eyrbyggja ganga

til grifta. på baftu peir Aslåkr Steinpor [taka grift

handa sinum monnum 14
. Steinporr baft Snorra

pa rétta fram hondina, ok sva gerfti liann. pa

*) sannast, D,W.
2
) honum, Ra .

3
)
g-ullbdna, D, TV, jF. «)

dugfti, D,TV.
5
) saal. Ra bar hann fat opt, i?/?, Tr; bra hann

pvi jafnan, D y
TV,P. 6

) saal. D,JV

i

varft fat fyrst at hann drap

mannur flobki, Tr,R,L. 7
)
svb,saaledes G,TV, 8

) meftalniftingr,

D, TV
;
M, V . °) till af D, TV, M. 1 °) fessu, D, TV. 1

1

) hinn

rammi, den stærke, M, TV,D
f
F,K, N, Py U.

1

2

) redu feir
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Da man sagde det til Snorreudygtig til Kampen.

Gode, svarede han snaledes : Det er ret godt at det

viser sig, at det er ikke stedse tjenligst for enMand

at gaae bagest. Derefter opstod en haard Træfning

;

Steindor var forrest i sin Flok, og hug til begge Si-

der, men hans prægtige Sværd bed ikke, da det traf

Skjoldene, saa at han tit maatte trække det uiulerFod-

saalen. Det haardeste Angreb gjorde han der hvor

Snorre Gode var at finde. Styr Thorgrimsøn gik

raskt frem med sin Frænde Steindor; det skete slrax
S i

i Førstningen, at han dræbte enMand afsin Svogers,

Snorre Godes, Følge. Da Snorre saae det
,
sagde

han til Styr: Mindst hævner du din Dattersøn

Thorodd, hvem Steindor har saaret til Døde 71
,
og

bliver da stedse den største Niding. Styr saae til ham

og sagde : Det kan jeg snart gjøre godt igjen
;
han

vendte da sit Skjold om, og gik, tillige med alle sine

Mænd, over til Snorre Godes Folk, samt dræbte

snart en anden Mand afSteindorsFlok. Paa samme

Tid kom Aslak og hans Søn, liluge Røde 72 fra Lan-

gedal dertil, og forsøgte Fredsmægling. De vare

tilsammen 40 Mand stærk. Vermund den Smækkre

forenede sigmed dem. De bade Snorre Gode at han

skulde lade Manddrabene standse. Snorre opfor-

drede Oreboerne ti l at nedlægge deres Vaabem Da

bad Aslak Steindor om, at han vilde udbede sig

Fred 73 for sine Mænd. Steindor sagde til Snorre, al

han skulderække Haanden frem, og denne gjorde del

fiegar til,
1

3

) XXXX, Tr; men dette er kun en Trykfail,

og udtrykkes i Oversættelsen ved triginta. ’ 4
) til ganga, IV o.fl.
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reiddi Steinporr upp sverSit, ok hjo .å hond Stiorra

go8a, ok var8 par vi8 brestr mikill; kom pat i

stallaliringinn, ok tok liann injok sva i sundr, en

Snorri var8 eigi sårr. på kaliar poroddr por-

brandsson: engi griS vilja peir halda
1

,
ok léttum

nu eigi fyrr, en drepnir eru allir porlakssynir. pa

svarar Snorri go8i : agasamt mun pa verSa i héraS-

inu,_ef allir porlakssynir eru drepnir, ok skulu

haldast gri8 vist
2

, ef Steinporr vill, eptir pvi sem

a8r er mælt. på bå8u allir Steinpor taka griSin

;

forpetta på fram, at gr i8 voru sett me8 monnum,
partil er hverr kæmi til sins heima* pat er at

segja frå BreiSvlkingum
> at peir spurSu at Snorri

go8i haf8i me8 fjolmenni farit til ÅlptafjarSar. , Toku
peir på hesta sina ok ri8u eptir peim Steinpori sem

åkafast, ok voru peir å Ulfarsfells hålsi, på er

bardaginn var å skri8unni, ok er pat sumra manna

sogn, at Snorri go8i sæi på Bj6rn, er peir voru

uppi i liålsbruninni
,

er hann horf8i fgegn peim,

ok var pvi sva au8veldr i gri8asolunni vi8 på
Steinpor. på er peir Steinporr ok Bjorn finnast

å OrlygsstoSum
,
segir Bjorn, at petta hef8i farit

eptir getu hans: er pat mitt rå8, segir^ann, at

per snuit aptr, ok her8um nu at peim. Steinporr

svarar: halda vil ek gri8 min vi3 Snorra go8a,

hversu sém mål vår skipast siSan. Eptir pat ri8u

peir allir, hverr til sins heima, en por8r bligr lå

i sårum å Eyri. I Bardaganum i AlptafirSi féllu

*) saal, DJV,])!; hafa, modtage
,
Tr, 2

) till. B,JV.
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strax. Da svang Steindor Sværdet samledes at det

rammede SnorreGodes Haand, og i det samme hor-

tes et Knald
;
Sværdet havde stodt mod Alterringen,

saaatdengik næsten itu, men Snorre selv blev ikke

saaret. Da raabte Thorodd Thorbrandson: De

ville ikke holde noget Forlig, og derfor bor vi ikke

hore op, forend allé Thorlaks Sonner ere ombragte.

Snorre Gode svarede : Sikkerlig vil det gaae ufredelig

til i Herredet, hvis alle Thorlaks Sonner ombringes,

og nu skalFreden vist holdes, hvisSteindor onsker det,

paa denMaadesom for er blevet omtalt. Da bade

alle at Steindor vilde modtage Freden; det gik da for

sig, at en almindelig Fredlysning blev forkyndt over

de Stridende, indtil enhver af dem kom til sit Hjem.

Detmaa endvidere fortælles om Breidvikingerne, at

de spurgte at Snorre Gode havde draget med mange

Folk til Alptefjorden
;
de toge da deres Heste og rede

efter Steindors Flok det hurtigste de kunde
;
de vare

komne op paa Ulfarsfells Bakke, da Fægtningen

holdtes paa Fjeldskredet. Nogle fortælle, at Snorre

Gode saae Bjorn og liansFolge overst ved Nedgan-

gen fra Bakken, da han stirrede lige paa dem, og at

han derfor var saa villig til Fredlysningen over Stein-

dor og hans Tilhængere. Da Steindor og Bjorn mod-

tes paa Orlygstade, sagde Bjorn, at det just vargaael

til efter hans Gisning: det vil jeg nu raade, sagde

han endvidere, at 1 vende tilbage cg at vi nu trænge

liaardt ind paa dem. Steindor svarede: Jeg vil holde

min Fredsaftale med Snorre Gode, i hvordan end

Udfaldel siden bliver. Derefter rede de alle, hver til

i
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V menn af Steinpori, en tveir
1

af Snorra goSa,

en margir urSu sarir af livårumtveggjum
,

pviat

fundrinn var liinn harSasti. Sva segir pormoSr

Trefilsson i Hrafnsmålum

:

Saddi svangræftir
2

par let på Snorri

sara dynbåru pegna at hjorregni

orn a ulfs verSi
3

fjorvi [V
4 numnå 5

;

i AlptafirSi; sva [skal fjandr hegna
6

,

porbrandr liafSi verit i bardaganum, i meSalgongu

meft peim Aslåki ok Illliuga, ok hann liafSi [på

beSit
7

at leita um sætti r. pakkår hann peim vel

srna liSveizlu ok sva Snorri goSi fyri sinn styrk.

For Snorri goSi på heim til Helgafells eptir bar*

dagann; var på sva ætlat, atporbrandssynir skyldu

vera ymist, å Helgafelli eSr heima i AlptafirSi,

partil er lyki målum pessum
,
pviat på voru enar

mesta dylgjur, sem van var, er allt var griSalaust,

meS monnum, pegar [heim voru8 komnir [frå

fundinum
9
.

45. pat sumar åSr er bardaginn var i Alpt-

afirSi, haf6i skip komit i DogurSarnes, sem fyrr

var sagt. par liafSi Steinporr af Eyri keypt

teinærmg
10

viS skipit; ok er hann skyldi heim

færa skipit, lok hann véstanveSr mikit, ok sveif

*) frir, G,M; e$r frir, tilLE, -) saal. Ra, (i; svangræddir,

JV

;

svangæftir, Tr. o.Jl. 3
)

vird’i, Ra, p, L, M. *) saaledes

IV, D,K,N ; fimm, F, P Ra,p,L: D, som her blot skal betyde

fem ,
ved den originale Textafskrivers Feiltagelse ; Tr o.f, har ;

Jjrja, meni Parenthese

:

fim, fem, som vistnok bedre passer baade

til Versreglcrne og Sagaens Beretning . Skaldens Navn og Vise

udelades ganske uf II, U, Visen af S. s
) minna, Ra, ft* L. c

)
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sit Hjem, men Thord Blig maatte, formedelst sine

Saar, holde Sengen paa Eyre. 1 Slaget ved Alpte-

fjord faldt fem Mænd af Steindors Folge, men to af

Snorre Godes, thi paa det Mode gik det meget strængt

til. Derom siger Thormod Trefilson i Rafnsmaal:

Helten i Stronnne der i Kampen

Blodet lod flyde., skilte Snorre

Orn nod Ulvsfode fem Mænd ved Livet,
(

i Alptefjorden
;

saa Fjender maae straffes,

Thorbrancl havde og været i Slaget, i dethan deel-

tog i Mæglingen tillige med Aslak og lllnge, hvilke

han havde opfordret til at forsoge Forlig. Nu tak-

kede han dem meget for deres Hjelp, ligesom ogsaa

Snorre Gode for den ham ydede Bistand. Efter

Træfningen tog Snorre Gode hjem til Helgafell. Det

blev da besluttet, atThorbrands Sonner skulde snart
* i

opholde sig paa Helgafell, snart hjemme i Alptefjor-

den, indtil disse Sager vare afgjorte, thi da vare alle

Forhold meget ufredelige blandtFolk, eftersom man

maatte formode, da ingen Fredlysning var skeet, som

gjeldte længer end til Hjemkomsten fra Modet.

45. Sommeren forend Slaget havde staaetiAlp-

tefjord, var, som for meldt, et Skib kommet til Dag-

urdarnes. Der havde Steindor paa Eyre kjobt en

Storbaad til 10 Aarer fra Skibet. Da han var i Færd

med at foreStorbaaden hjem, paakom en Storm fra

saal. Fa, (S, L,M; fjandr hefna, IV ; frænda hefna, Frænder

hævnes
, Tr.o.Jh ’) sM. } pelm'tilsteClt, Tr,M} 1 . feim

fcSgura, F, IV. 8
) saal. JV, D o.JI.; er menn v. h.. Il, Tr. '>)

udel. JV, V o.JI.
'

") 1), IV, F o. Jl. till. gdSan.

i



700 UDDRAG AF EYRBYGGJA.

peim inn Lim porsnes, ok lendu i pingskålanesi,

ok settu par upp skipit i Gruflunausti
1

,
ok gengu

paftan [ut yfir
2

asana tilBakka; foru pa8an å skipi

heim, en teinæringrinn haffii eigi sottr vorSit tun

haustit, ok slo8 hann par i Gruflunausti. pat var

eirin morgin litlu fyri jol, at Steinporr stoS upp

snimma, ok segir, at liann vill sækja skip silt inn

i pingskålanes. på réSust til ferSar me§ honum
bræSr lians Bergpprr ok por8r bligr

;
på voru

sår hans mjok groin, svå at hann var vel vopnfærr.

par voru ok i ferS Austmenn Steinpors II. Alls
t • 1 •

voru peir VIII saman. peir voru fluttir inn yfir

fjSrS til SeljuhofSa
3

,
ok gengu siSan inn å Bakka,

ok for paSan pormoSr broSir peirra; hann var

inn IX. Is var lagSr å HofstaSavog, mjok svå

[at Bakka inum meira
4

,
ok gengu peir inn eptir

isum, [ok svå inn yfir eyft
5

til VigrafjarSar, ok lå

hann alir. Honum er svå håttat, at hann fjarar

alian ut at purru, ok leggst isinn å leirana er fjara

er, en sker pau er [liggja å
6
firSinum, stofiu upp

ur isinum, ok var par brotinn mjok isinn um
skerit, ok voru jakarnir hallir

7 mjok ut af skerinu.

Lausasnær var fallinn å isinn, ok var liålt mjok å

isinum. peir Steinporr foru i pingskålanes ,
ok

*) (°S scnere): Gruplunausli
, D.FJC^P

;

Grublunausti, O;
Graullunausli, S. -) otan a, M ; upp yfir, DJV

.

3
) SeljuhofSi

betyder Piletræets eller Seljepilens Hoved: IV} D,F} M, O, P, JC,

U have

:

Seljab6f5a , d, c. Sæternes eller Sæterhytternes Iloved.

Dette sidste Navn bruges endnu om Stedet. «) innan at Bakka,

DJV ; inn I il Bakka, P. 5
) a leiruna, GJV

}
P. c

) saal. IV , voru
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Vesten, som drev dem ind ad Bugten, forti Tliorsnes,

saa at de maatte lande i Thingskaalenes, hvor de satte

Baadenop i detsaakaldtc Gruflenost74 . Derfra gik

de ud efter over Bankerne til Gaarden Bakke. Der-

fra toge de hjem paa en anden Baad, men Storhaaden

maatte hlive tilbage paa Landingsstedet hele Ef-

teraaret over. En Morgen, kort for Juul, stodStein-

dor tidlig op, og sagde, at han vilde hente sin Stor-

haad fra Thingskaalenæs. Med ham toge hans to

Brodre, Bergllior og Tilord Blig, hvis Saar da vare fol-

det meste lægte, saa at han var vel vaahenfor. Tillige

fulgtes tvende Ostmænd, som opholdt sig hos Stein-

dor, med dem. I alt vare de 8 i Tallet. De lode sig

sætte over Fjorden tilSeljuhofde, og gik derfra over

til Bakke, derfra tog ogsaa deres Broder Tliormod

;

han hlev den niende. Hofstadevaag var helagtmed

Is, næsten lige til (Gaarden) Storre Bakke. De gik

derover indad, langs efter Isfladen, over den smale

' Landtunge tilVigrafjorden, som overalt var frosset

til. Fjorden er saaledes beskaffen, at alt Vandet fal-

der ud afden ved Ebbens Tid, og efterlader den torre

Strand, saaatLeerbundenda, iFrostveir, overtræk-

kes af Is. Slcjærene i Fjorden stode den Gang op

over Isen, som ellers var meget brækket, ved (Ho-

ved-) Skjæret, som var omgivet afstore skraae (eller

heldende) Isstykker. Isen var bedækket med losSnee,

hvorved Glatlieden blev meget farlig for Gaaende.

Steindor og hansFolge toge til Thingskaalenæs, og

i,' Tr

;

eru d, O. ’) saal. Ra, /?, TV, D, T, O, K,N, '-Ti lialir,

glatte, Tr, M, P} TI.

I
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%

drogu skipit ur naustinu. peir toku bæ8i arar ok

piljur
,
ok logSu par eptir å isinum, ok svå klæfti

sin ok våpn, pau er pyngst voru. SiSan drogu

peir skipit ut yfir ey8it til Holstaéavogs* ok [allt

ut at
2

skorinni, ok gengii pvinæst inn eptir [klæft-

um smum ok oSriim faungum 3

. Ok er peir gengu

inn aptr i VigrafjorS, sau peir at VI menn gengu

sunnan
4

or pingskalanesi
,

ok- fora mikit ut eptir

l'snum, ok stefndu til Helgafells. peir Steinporr

lioféu grun af, at par mundu fara porbrandssynir,

ok mundu ætla
5

til jolavistar
6

ut til Helgafells;

toku peir Steinporr på fer8 mikla ut eptir firSinum,

til klæSa sinna ok våpna peirra sem par voru. En
petta var sem Steinporr gat, at petta voru por-

brandssynir; ok er peir så at menn ljopu inn eptir

firftinum, pottust peir vita, hverir par mundu

vera, ok liugSu at Eyrbyggjar mundu vilja sækja

peirra fund; toku peir Steinporrpå ok férjS mikla, ok

stefndu til skersins ok liugSu ser par til [viSrtoku,

ok fdrust peir på
7 mjok svå i mdt, ok kvåmust

porbrandssynir i skerit. En er peir Steinporr lupu

fram um skerit, på skaut porleifr kimbi spjoti i

flokk peirra, [ok kom pat å Bergpdr porlåksson
8

miSjan, ok var8 hann pegar uvigr; gekk hann å

isinn ok lagSist
9

ni8r, en peir Steinporr sottu på

*) Hofsvogs, Dj W, Kj N, P. 2
) ut allt af, forbi Isranden

, /P,

D. 3
) vapnum sinum, deres Vaaben% IV. 4

) innan, G,JV,

Dt P„
5
) saal. Tr, R-pflF,® adel. Jla. 6

) saaledes W o. Jl.

;

julavistar, Jta,p,L. 7

)
vigis, ok forvitnafti fa hverja at sjaafcra;

fdrust feir ok; hvor de tænkte at kunne forsvare sig , og begge

\
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trak Storbaaden ud afNostet. Dc toge baade Aarer

og* lose Dæksplanker afden, og lagde dem der paa

Isen, ligesom ogsaa deres sværeste Klæder og Vaa-

ben. Derefter trak de Storbaaden over Landlungen '

til Hofstadevaag lige ud til Isranden, hvorefter de

vendte tilbage, for at lienle deres Klæder og det ov-

rige Efterladte. I det de gik til Vigrefjorden, saae de

at sex Mænd kom gaaende sydfra, fra Thingskaale-

næs, og gik stærkt udefter Isen, lige adHelgafell til.

Steindoro£*hans Mænd havde Mistanke om, at disseO 7

Mænd vare Thorbrands Sonner 75
,
som vilde gaae til

Helgafell, for at blive der i Juletiden. De skyndte

sig da, alt hvad de kunde, ud efter Fjorden, for at

lage deres Klæder og Vaaben som vare der. Stein-

dors Gisning, at dette var Thorbrands Sonner, var

ganske rigtig; da de saae at Mænd lob indad over

F jorden, sluttede de sig til, hvilke de vare, ogmeente

at Oreboerne onskede at faae fat paa dem. De?

skyndte sig da ogsaa af alle Kræfter, lige til Skjæret,

livor de vilde afholde Angrebet, saa at begge Flokke

næsten modte hinanden, men Thorbrands Sonner be-

stege dog Skjæret forst. Da Steindor og hansFolge

lob langs med Skjæret
,
kastede Thorleif Kimbe el

Spyd paa deres Flok, som rammede Bergtlior Tlior-

lakson midt paa Livet, saa at han strax blev udygtig

til Kampen. Han gik da ud paa Isen, og lagde sig

Partier vare nysgjerrige efter at see hinanden o . s . v. , C
t

M; vigis, frfrust, o. s . v» JV^D, a
)
par varft fyrir porbergr

porlaksson, kom pat a hann. C, D, IC,

P

;
ok kom pat a

porberg; MyU have og her: porberg. 9
) fleigCi ser, C; kastafSi

ér, D} JVy P, TJ 'y lagfii sit, M»

\
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at skerinu, en sumir foru eptir vapnum peirra.

porbrandssynir vorSust vel ok drengiliga; liofSu

peir ok vigi gott, pviat jakarnir voru hallir ut af

skerinu, ok akafliga lialir; [tokust pvi seint
1

averkar me'S monnum
,

åSr peir komu aptr er

vapnin sottu. peir Steinporr sottu VI at skerinu, en

Austmenn, [peir er verit hofSurneS Steinpori
2

,
gengu

i skotmal a jsinn fra skerinu; [peir hofåu boga 3

,
ok

skutu a pa i skerit, ok varS peim pat skeinusamt
4

.

porleifr kimhi mælti, pa er hann sa at Steinporr

bra sverSinu: hvitura ræSr pu enn hjoltunum,

Steinporr, segir liann, en eigi veit ek hvert pu

ræcfr enn deigum hrandinum, sem a hausti i Alpt-

aflrSi. Steinporr svarar: pat vilda ek at pu

reyndir, a8r en viS skildim, hvert ek' hefSa

deigan hrandinn eSr eigi. Sottist peim seint skerit,

ok er peir liofSu langa
5
hriS vi3 azt, ger&i por8r

bligr skei8 at skerinu, ok vildi leggja spjoti til

porleifs kimba, [pviat liann var jafnan fremstr

sinna manna. Lagit kom i skjold porleifs
6

,
en meS

pvi at pdr8r
7

varSi ser mjok til
,
spruttu

8 honum

fætr a jakanum peim hinum halla
9

,
ok féll liann

10

å hak aptr, ok rendi [ofugr ofan
11

af skerinu.

porleifr kimbi ljop eptir honum ok vildi drepa

hann, a8r liann kæmist a fætr. Freysteinn bofiljop
• / 1

*) ur$u par aungvir, JV, C. 2
) till, W,D,P o.jl. 3

) udel.

Cy
JV. 4

)
skeinuhætt, C. s

) nokkura,D,W. °) till. F,W

;

(framast, D,IC,N). 7

) saal.W o. jl. ; liann, R,Tr. 8
) skruppu,

JV. °) hala, D, JV, ,0
) till. D t

JV. **) ofa opin, C ; ofan

opinn, ofan, JV.
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ned
,
men Steindor og flere sogte at komme op paa

Skjæret, i det andre gik bort, for at hente deres Vaa-

ben. Tborbrands Sonner forsvarede sig vel og man-

dig
;
de havde ogsaa en god Forskandsning, da Is-

stykkerne deromkring heldede udfra Skjæret og vare

overmaade glatte. Ivun faa Saar bleve derfor til-

foiede de angrebne, indtil de kom tilbage, som hen-

tede Vaabnene. Steindor og hans ovrige fem Mænd

, sogte at bestige Skjæret, men de Ostmænd, som havde

opholdt sig bos Steindor, gik ud paa Isen, og stillede

sig i beborig Skudvidde derfra. De havde Buer, og

slcjode paa dem som vare paa Skjæret, og tilfoiede

dem adskillige Saar. ThorleifKimbe sagde, da han

saae at Steindor drog Sværdet: Endnu raader du,

Steindor, for det livide Hjalte, men jeg veed dog

ikke, om du bar den samme slove Klinge, som du

havde i afvigte Efteraar ved Alftefjorden. Steindor

svarede: Vistnok onsker jeg at du, forend vi skilles

ad, kan ret erfare, om mit Sværd er slovt eller ikke.

Skjæret blev ikke let at indtage, og da de en lang Tid

havde stridt derom, tog Thord Blig et langt Lob

fra Isen af og vilde med en Landse stode til Thor-

leifKimbe, thi lian var stedse den forreste i sin Flok.

Stodet rammede Tborleifs Skjold, men fordi Tliord

havde anstrængt sig alt for stærkt, giede lians Fodder

paa det heldende Isstykke, saaat ban faldt baglænds

ned ogmaatte saaledeslade sig glide ned af Skjæret

Thorleif Kimbe sprang efter liam, og vilde dræbe

liam, forendlian kunde komme paa Benene. Frey-

Gronlands historiske Mindesmærker. 1 Bind.
(45)
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eptir porleifi; harm var a skdbroddum. Steinpdrr

ljdp til, ok hra skikli yfirpdrS, er porleifr vildi

hoggva hann, en annari hendi hjd hann til porleifs

kimba, ok undan lionum fdtinn fyri.ncdan kue.

En cr pelta var tidinda, pa lagdi Frcysteinn bdfi til

Steinpors, ok stefndi a hann midjan, en cr hann

sa f^at, pa ljdp hann i lopt upp, ok kom lagit

milli fota lionum
;

ok pessa prja [luli lék hann

senn, sem nu vom taldir

1

. Eptir pelta ljdp hann

til Freysteins
,
ok hjd a lialsinn med sverdinu, ok

brast vid hatt"; hann mælti: hall per nu, Bd.fi,

segir hann. Bal l vist, segir Frcysteinn, ok hall

livergi meir en p u hugdir, hviat ck em eigi sårr.

Hann lia fdi verit i fldkahettu ok saumat horn um
lialsinn, ok kom par i hoggit. Sidan snerist Frcy-

steinn aptr upp i skerit. Steinpdrr [had hann eigi

renna
3

,
cf hann væri eigi sårr; snerist pa Frcy-

steinn bdli i skerinu

4

,
ok sottust peirallfast. Stein-

pdri ’ vard fallhætt, cr jakarnir vom bædi halir

ok hallir, en Frcysteinn stod fast a hroddunum'6

,

ok hjd hædi liart ok tidum; en sva lauk peirra

skiptum, at Steinpdrr kom sverds koggi a Frey-

Stein, fyrir ofan mjadmir, ok tok manninn suiulr

i midju. Eptir pat gengu peir upp a skerit ok

*) brættr vann hann alla i senn, sem mi var sagt; disse

JBrodre overvandt han alle paa een Gang
f
som det nu er for-

talt
,
D,K,N, De forste Ord have maaskee staaet saaledes i en

gammel Codex

:

pessi brtigft vann liann avll i senn, o. s, v,

2
) mjok, C. 3

) spurfti hvi liann rinni, D,TV,K. 4
) sker-

brekkunni, D, JV> K, N, P. s
) saah Rp

> TV; o, //. ; si'San, Ra, L .

6
) broddskdnum, V

;

skdbroddunum, M, IC, N.
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Stein Bofe lob bag efter Tliorleif. Han havde Is-

pigge under Skoene. Steindor lob dertil, og boldt sit

Skjold over Thord, i det Tliorleif vilde hugge indpaa

ham, men med den anden Haand svang han Sværdet

mod TliorleifKimbe og afhuggede den ene Fod ne-

den for Knæet. I det samme stødte Freystein Bole

(Sværdet eller Landsen) mod Steindor, og lagde an

paa Midten af Kroppen, men da han mærkede det,

sprang han op i Luften, saa Stodet gik mellem hans

Fodder. Disse tre Handlinger
,
som her ere fortalte,

udforle lian paa eengang. Derefter lob han til Frey-

stein, og liug paa hans Hals med Sværdet, saa at

el lydeligt Knald hortes. Det smak paa dig, Bofe

!

sagde Steindor. Vist smak det, svarede Freystein,

men ikke meer end du tænkte, thi jeger slet ikke saa-

ret. Han havde enFilthætte paa, men et Horn var ind-

syet i den rundt omkring Halsen, og dette havde

Hugget rammet. Freystein Bofe vendte da tilbage

til Skjæret. Steindor bad ham at rende ikke (paa

Flugt), naar han ikke var saaret. Freystein vendte

sig da omkring i Skjæret, og de havde en haard Dyst

sammen. Steindor varnærved at falde, dalsstykker-

ne vare glatte og heldende, men Freystein stod fast

paa Ispiggcrne, samthug haade haardt og tit. Dog

fik deres Mellemværende den Ende, atSteindor tilsidst

med Sværdet hug Freystein tvers over, ovenfor Hof-

terne, saa at Kroppen skiltes ad i Midten i tvende Dele.

Derefter kom de op paa Skjæret, og holdt ikke op, for-

(
45 *)
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Jettu eigi fyrr en fallnir vom allir * porbrands-

synir. [på mælti porSr bh'gr"
,

at peir skyldu milli

bols ok liofuSs gånga allra porbrandssona ,
en

Steinporr kvaftst eigi vilja [vega at
3 liggjandi

monnum. peir gengu på ofan af skerinu
,

ok
t

partil er Eergporr
4

lå, ok var bann på enn

målliress
,
ok fluttu peir liann me5 ser inn eptir

l'sinum
5

,
ok svå ut yfir ei3 til skipsins; reru peir

på skipinu ut til Bakka um kveldit. Sau3ama3r

Snorra goSa liafSi verit å Uxnabrekku 6 um daginn,

ok så paSan fundinn å VigrafirSi
;
for bann pegar

lieim ok segir Snorra go8a, at [mannfundr var j

VigralirS i

7

[Iltt vinsaml igr
H

. peir Snorri toku våpn

sin, ok foru pegar
9
inn til fjarSar, IX menn saman,

ok er peir koma par
10

,
voru peir Steinporr i brottu,

ok kornnir inn af IjarSarisinum. Så på Snorri

gofci å sår manna, ok voru par engir menn låtnir

nema Freysteinn bofi, en allir voru peir [sårir,

nær til olifis/
1

. porleifr kimbi kastar orSum å

Snorra go3a
,
ok ba3 på fara eptir peim Steinpori,

ok låta engan peirra undan komasi. [Sfåan geklc

Snorri goSi pångat sem 1

2

Bergporr liaffti legit, [ok

så par bldSflekk mikinn
13

;
bann lok upp allt saman,

bloSil ok snjdinn, i liendi ser, ok kreysti
14

,
ok

1

) udel, af Dj JV, K, N, 2
) ræddi pdrc5r bli'gr pa um, C, JV

y

K,N, 3
) vinna a^ WyD} P, o,jl, 4

) saal. have ogsaa JF,D;

K,N, C have her og paa andre Steder

:

porbergr for Bergpdr.
5
) firftinuin, JV, C ,

D, 6
) Oxnabrckkum, D, JF, M\ IC, N, P, 7

)

saal, D^JV; fundrinn liclfti vorftit a Vigrafirfci um daginn , C,

Tr. ») udel, IV o.Jl. *) HU. W, D, i °)'tii skersins
,

til

Shjæret, W,D. 1 *) allir særftir til dli'fis, vare alle dodelig saa-
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end alle Thorbrands Sonner vare faldne. Da sagde

Tliovd Blig, at de skulde gaac mellem Krop og Hoved

afdem alle, men Steindor nægtede at hugge los paa

liggende Mærid. De gik da ned afSkjæret til det Sted,

livor Bergtliorlaae, og lian var endnu saa rask, at lian

vel kunde tale. De forte liam med sig ind ad Landet

til, langs efter Isen, samt derefter over Landtungen

til Storbaadén, med hvilken de om Aftenen roede til

Bakke. Snorre Godes Faarehyrde havde været paa

Oxnebrekka den Dag, og saae derfra Fægtningen paa

Vigrafjord; han gik da strax hjem og fortalte til

Snorre at Folk holdt, paa Vigrafjorden, et Mode, som

neppevar venskabeligt. Snorre og lians Mænd toge

deres Vaaben, samt fore strax ud til Fjorden, ni Mand

sammen. Da de kom der, var Steindor draget bort

med sit Folge, samt havde lagt den paa Fjorden lig-

gende Isstrækning tilbage. Snorre Gode betragtede

de Fældedes Saar, og der var da ingen afdemdod

undtagen Freystein Bofe, men de vare dog allesvært

saarede, næsten til Dode. TliorleifKimbe udlod sig

strax til Snorre Gode med det Forslag, at han skulde

sætte efter Steindor og hans Ledsagere, saaledes at

ingen afdem kunde undkomme. Derefter gik Snorre

Gode derhen, hvor Bergthor havde ligget, og saae

der en stor Blodklump
;
han tog noget op af begge

Dele tilhobe i sin Haand, Blodet og Sneen, krystede

rede, C; allir voru peir livigir, C,M. 1 2

) Snorri gekk a l'sinn

far sem liann sa at bldflflekkr var mikill ok, IV,

K

. Meningen

viser at Snorre undersogte Blodetder, hvor den storste Masse der-

af var samlet .
1

3

) udcLJVJC* 1
*) hristi, rystede om> D,IV,N,P.
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stakle i inunn ser, ok spurSi liverjum par liefSi

blætt. porleifr kimbi [segir at Bergjpori liefir

blætt
1

. Snorri segir at pat var liolbloS; må pat

fyri pvi, segir porleifr, at pat var af spjoti.
%

pat liygg ek, segir Snorri, at petta se feigs manns

bloS, ok inanum ver eigi eptir peim 7
fara. Si’San

voru porbrandssynir færSir heim til Helgafells, ok

bundin sar peirra. poroddr porbrandsson
3

hafSi

sva mikit sar aptan a hålsinum
,

at liann helt eigi

hofSinu
;
hann var i leistabrokum

,
ok voru votar

allar af bloéinu. HeimamaSr Snorra goSa skyldi

draga af honum klæfti
4

,
ok er hann skyldi kippa

broltinni, fekk hann eigi af honum komit. pa

mælti hann: ekki er pat logit [af yftr porbrands-

sonum 5

,
at

6
per erut sundrgerftamenn miklir

7

;
hafit

[klæfti sva praung
8

,
at eigi verSr af ySr komit. por-

oddr mælti: vantekit man a vera
;
eptir pat spyrndi

sa fotum
5

i stokkinn, ok toga&i af ollu afli, [ok

gekk eigi af brokin
10

. p:i gekk til Snorri go8i, ok

preifaSi um fotinn, ok fann atspjot” sto5 i gegn-

um fotinn, milli hasinarinnar ok fotlcggsins, ok
haféi nist allt saman, fotinn ok brokina. Mælti

Snorri pa at hann væri eigi meiSalsnapr”, at hann
liafSi eigi hugsat slikt. Snorri porbrandsson var

hressaslr peirra bræftra
,
ok sat undir borSi hjå

') kvafi p. blætt hafa, C. 2
) till. D,JF o.Jl.

3
) var mest

sårr, liann, till. C,lV,p. «) till. C,7V,r. 5
) um ySr por-

brandssyni, 7V,D,P. ‘) saal. C, 7V; cr, Tr,ti,L. ’) saaledes

C, D, IV o. ft.

;

al Jér, till. Tr. s
) svA praungvar brækr, C. ’)

oCrum lic ti. C, ir. 1 °) udel. C, W. ") aC spjoti, et Slj Ile af
ct Spyd, E. *>) meSalfol C, JD, F, p, s.
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det og puttede detiMunden, samt spurgte hvis Blodet

var. Thorleif Kimbe svarede, at det var Berglhors

Blod. Snorre såede at Blodet var afHulsaar. Tlior-
O

leifsvarede dertil : Det kan gjerne være, for den Sags

Skyld, al Saarelkom fra et Spy d. Jeg troer, sagde

Snorre, al dette Blod er afen Mand som er sin Dod nær,

o« nu skulle vi ikke sætte efter dem. Derefter bleve
O

Tliorbrands Sonner bragte bjem til llelgafell, og de-

res Saar forbundne. Tliorodd Thorbrandson liavde

cl saa stort Saar bagpaa Halsen, at ban ikke kunde

bolde Hovedet opreist. Hanliavde lange og snævre

Bcenklæder paa, som overalt vare vaade af Blod.

Snorre Godes Huuskarl skulde trække dem af liam,

men kunde ikke tilsidst faae dem af Foden. Da sagde

ban: Det er ingen Logn, livad man siger om eder

Tliorbrands Sonner, at 1 erc sande Spradebasser, dal

bruger saa snævre Klæder, at de ikke kunne trækkes

af. Tliorodd sagde: Saa anvendes der vel ikke Kræf-

ter nok. Derefter satte Manden Foden mod Senge*
V

stolpen, og trak af alle Kræfter, men Beenklæderne

gik dog ikke af. Snorre Gode kom der til, og folie

paaFoden
;
han mærkede snart atetSpydstod igjen-

nem den mellem Hasen og Læggen, saa alt var som

det var naglet sammen, Benet og Beenklæderne.

Snorre sagde til Karlen, athan ikke var nogen middel-

maadig Tosse, da han ikke havde sandset sligt.

Snorre Thorbrandson var njuntrest afBrodrene ,
og

sad ved Spisebordet hos sin Navne den Aften. De

havde Skjor70 og Ost. Snorre Gode mærkede at

/
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nafna sinum um kveldit. peir liOldu skyr ok ost.

Snorri god i fann al nafni hans bargst litt vid ostinn,

ok spurdi, livi hann [inatadist |sva seint*. Snorri

porbrandsson [svarar, at lombunum væn tregast

um atit fyrst er pau eru nykefld
5

;
pa for Snorri

godi liondum um kverkar honum, ok fann at ,[or

stoS um pverar kverkarnar, ok i tunguræturnar
3

.

Tdk Snorri godi pa spennitaung 4 ok kippti i brolt

orinni, ok eptir pat matadist hann [sem adrir menn 5
.

Snorri godi græddi pa alla porbrandssonu
,
ok er

lialsinn porodds tok at groa, stod liofudit [gneipt

af
6 bolnum nokkvat sva. Hann segir, at Snorri

vill græda liann at orkumlamanni, en Snorri godi

kvadst ætla, at upp mundi hefja liofudit, pa er

sinar knytti, en pdroddr [vil di eigi annat’ en upp 8

væri rifit sarit ok sett liofudit rettara
;
[en pelta for

sem Snorri gat
9

,
at pa er sinarnar knytti, hof upp

liofudit, ok matti hann litt lula jafnan
10

sidan.

porleifr kimbi gekk [vid trefot alla stund sidan
11

.

46. [pa er peir Steinporr a Eyri komu til

nausla a Bakka
,

scltu peir par upp skip silt, ok
gengu peir brædr lieim til bæjar, en par var

tjaldat yfir Bcrgpori um ndttina
12

. pat er sagt, at

*) byrgist svn litt, JV,K,N; bergSisL, D. -) kyatS st'r vcra
sem lomLum fa er fau væri nykefld , at fau værn tregust til

atsins, C, 3
) honum std$ or i lialsinn ok upp i halsins tungu-

rætr, C,
4
) spcnni taungu, rétti til n(afna) sins, C. till,

D9 W, c
)
nakkvat gneipt af, W ,• navkkut sva g. a, C 7

)
let sév eigi annat lika, IV, ») saal, C i aptr, Tr, R,D} 7V,

‘

9
)

ok for fd eptir gclu Snorra, C, ,0
) C udelader jafnan

;
d framm,

fremad
,
E, *’) saal, JP

)
C,D

i
o, Jl,i far eptir, F; oplast sifian
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lians Navne ikke nod meget af Osten, og spurgte,

hvorfor han spiste saa seént. Snorre Thorbrandson

svarede, at det var vanskeligst forLammene at tære

Foder, naar de havde spidsePinde i Munden 7 7
. Snorre

Gode folie da med de flade Hænder paa hans Strube,

og mærkede at en Piil stod tvers igjennem dens over-

ste Deel, tillige med Tungens Ilodder. Snorre Gode

tog da en lille boielig Tang 78
,
og rykkede Pilen hurtig

bort, hvorefter den Saaredc spiste sin Mad, ligesom

andre Folk. Snorre Gode helbredcde alle Thorbrands
i .

Sonner, og da Thorodds Hals begyndte at læges, stod

Hovedet noget skjævt ud fra Kroppen. Han sagde

at Snorre Gode vilde helbrede ham til en Krobi ing,

men denne svarede, at han troede Hovedet vilde rci-

ses op, naar Senerne knyttedes sammen. Thorodd

var ikke fornoiet med andet, end at Saaret maatte rives

opigjen og Hovedet sættes mere lige. Det gik da som

Snorre mcente, at da Senerne knyttedes, reistes

Hovedef op, og siden kunde den Saarede aldrig ret

boie sig. Thorleif Kimbe brugte siden bestandig

et Træbeen.

46. DaSteindor af Eyreog hans Folge kom til

Nostet paa Bakke70
,
trak de der deres Baad op paa

Land, og Brodrene gik dernæst hjem til Gaarden,

hvor cl Telt blev sat overBergtlior Natten over. Man

vift trél’dt, som oftestpaa et Træbeen
,
Tr,R,L9G.

ia
) feir Stcin-

J)dr fora a skipi til Bakka nausta^ ok var tjaldat yfir Jorbcrgi

um ndtlina, en feir fdru iil ln'iss bræftr, C. Saaledes ogsaa

Df P med den Undtagelse at Bcrgfdri sættes for porbcVgi 4

Den trykte samt O, L

:

var tjaldat yfir liki Bergfdrs, et Telt

ble o sat over Bc/gthorr. Lig. 1\1 har derimod: yfir likinu porbergs,
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porgerSr husfreyja vildi eigi [i rekkju fara
1 um

kveldit hja pormofti, bonda sinum. Ok i [pat bil
2

kom maSr necSan fra naustinu, ok [segir Bergpdr
3

latinn, ok er petta spurSist, for husfreyja i rekkju

små, ok er eigi getit at peim [lijonum yr8i siSan 'at

sundrpykki
4

. Stcinporr for lieim a Eyri [um

morgininn5

,
ok var atfaralaust meS monnum um

vetrinn paftan i fra. En um varit er leicS at stefn-

udogum, potti gdSgjornum monnum i vant
6

efni

komit, at peir menn skyldu [missatlir vera ok

deildir vi§ eigast
7

,
er par vom gofgastir i sveil;

voldust pa til [hinir beztu menn H

,
vinir * hvarra-

tveggja, [ok par kom 9

,
at peir leituSu um sætlir meS

peim, ok var Vermundr hinn mjofi [fyri peim
10

,

ok ineS honum margir goSgjarnir menn, peir er

voru [teingSamenn hvarratveggja
11

;
en pat varS af

um siSir, atgriS voruselt, ok peir sættust
12

.
pat

er flestra manna sogn at [malin kæmu i dom
Vermundar 13

,
en hann lauk gerS

14 upp a porsness

pingi, ok haféi viS
13

hina vitrustu menn, er par

voru kom nir. pat er fra sagt sattargcrftinni
,

at

manna latum var saman jafnat ok atferSum
16

;
var

pat [jafnt gert
17

,
sar porSar bh'gs i ÅlptafirSi

,
ok

sar porodds, sonar Snorra goSa; en sar Mars HaJl-

’) fara i sæng, C; natta, ili. 2
) |)v i, IV, C, D. 3

)
sagfti Jjaii

lifSindi at p. var, Cj .... at Bergfdr, .... TV, 4
) yrSi pclla

at sundrjjyklri sfåan , C, 22; .... (hfdnum, 7V,P) t
s
) udel.

C.
6
) ovænt, C,D,1V,M» 7

) dcila illdcilmn, C,b,l illdeildum,

IV, M. e
) udel. C, D, IV, P. °) ligeledes, 10

) forma&r at Jjvij

1

J

) i tcingflum vii5 hvftrraiyeggju^ C. 12
) urt5u sallir,

/ f
*

\
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fortæller, at Hnusmoderen Tliorgerde ikke den Al-

ten vilde gfaae i Seng hos sin Mand Thormod. I det
O O

samme kom en Mand nedenfra Nostet og fortalte, at

Bergtlior var dod
;
dadelte spurgtes, lagde Konen sig

i sin Seng80
,
og det berettes ikke at nogen Uenighed

siden har opstaaet mellem dette Ægtepar. Stcindor

tog hjem til Eyre den næste Morgen, og intet fjendtligt

Anfald skete derefter blandt Bygdens Folk den Vinter

over. OmForaaret, da Stævnedagene nærmede sig,

syntes veltænkende Folk at dette stod meget ilde til

;

at de Mænd skulde ci forliges, men ligge i Strid med

hinanden, som vare de ypperste deri Egnen. Da sam-

mentraadte de bedste Mænd, begge Parters Venner,

for atraade Bod lierpaa, og det kom saavidl at de

sogte at tilveiebringe Forlig mellem de Stridende. I

Spidsen for dette Foretagende stod Vermund den

Smækkre, som understottedes af mange velvillige

Mænd, der vare besvogrede med begge Parter. En-

den paa det Hele blev da den, at en almindelig Fred og

Forlig bleve sluttede. De fleste sige al Sagerne bleve

voldgivne til Vermund, men han afsagde sin Kjcn-,

delse paa Tliorsnes Thing, i Overværelse af de visesle

Mænd, som vare samlede der. Del berettes omFor-

lijvct, at Anfald Off Drab bleve sammenstillede; dette
O / o '

antoges for at gaae lige op imod hinanden:- Tliord

Bligs ham i Alptefjorden tilfoiede Saar, og det Saar,

som Thorodd, Snorre Godes Son (der) havde faael.

c, D ; sættir, P. 1

3

) undir dom Vcrnuindar kæmi malin, o, s.

vt} D, **) sætlum, C; gjorftum, TF. 1 ’) CtVJT
r
t
M,1* iitt* idla.

16
) avcrliuin, D,TJ verit uro, C. .

J 7

)
J i U t 1 1» t i U (', D, TF, P.
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varSssonar ok hogg pat er Steinporr hjb til Saorra

goSa, par komu I mot [vig* pau prjii er ménn 1

féllu I Alpla firSi
;

en pau vig, er Styrr vo I livern

llokk, voru jofn latin, en [a VigrafirSi var likt latit

vig Bergpors ok sar peirra porbrandssona
3

;
-en

vigit Freysteins bofa kom I moti peim manni 3
er

a5r [var otaldr, er latizt haféi af Steinpori
4

I Alpta-

firSi. porleifi kimba var bætt fothoggit; [en

sa maftr, er latizt liafiji af Snorra go'Sa I ÅlptafirSi,

kom fyri frumblaup pat, at porleifr kimbi baf&i

par vig vakit\ SiSan var saman jafnat annarra

manna sårum, ok bættr skakki sa, er a potti

vera, ok skildust menn sattir af plnginu, ok helst

su sætt all vel siSan
6

,
rfie8anpeir[lif8u baSir saman

7

,

Steinporr ok Snorri gofti

48. [Um sumarit
8

eptir sælt Eyrbyggja 9
ok

AlptfirSInga
,
pa fdru porbrandssynir til Græna-

lands
10

,
Snorri ok porleifr kimbi 11

;
viS hann er

kendr Kinipavogr 12
a Grænlandi, [millum jokla,

ok 13
bjo porleifr a Grænlandi til elli

,
en Snorri

for til Vinlands ens go(5a me§ Karlsefni
14

,
er peir

borSust vi'8 Skrællngja par a VInlandi. pa feil

par [porbrandr, son Snorra 15
,
inn roskvasti

16
maSr.

saal. Tr. TF ; III manna vig peirra er, C, 2
) vig

])b a VigrafirSi var likt latit ok avcrki III porbrandssona, C;
en a VigrafirSi var likt saman vig porbergs ok sar peirra, il/;

priggja, P. 3
)

till* 1), TF} IC.
4
) voru otaldir af raonnum Stein-

ddrs er féllu. C; voru otaldir ok latizt hofSu, il/,0. 5
) udel. C

.

6
) till TF, D, 7

) saal. Pfi,Tr; voru uppi, C, TF. 8
) till. TV,

V,G. . °) peirra Steinpo'rs, TF,F,N,P,S. 10
) saal. Pa

;
Gren-

lands, N, Q; Grænlands, dé ourige. 1 ’) till TF o. jl. ; kumbi,
P,Il 12

) Kumbavogr, p, KimbafjorSr
, TF, I, N, O, S, XJ

;

j



UDDRAG AF EYRBYGGJA. 717

Mod MarHallvardsons Vunde og det Hug, hvormed

Steindor anfaldt Snorre Gode, sattes Drabet af de tre

Mænd som faldt i Alptefjorden. De Drab
,
som Styr

begik i hver afFlokkene, ansaaes for ligé
;
men afBe-

givenhederne paa Vigrafjorden sattes Bergthors Drab

lige mod de Saar, somTliorbrandsSonncr der havde

faaet. Freystein Bofes Fald lod man gaae op mod

Ombringelsen af den ene i Alptefjorden fældede,

men for ikke medregnede Mand af SteindorsFolge.

TliorleifKimbi fik Boder for sin afhugne Fod. Den

Mand, som Snorre Gode havde mistet i Alptefjorden,
'

gik lige op mpd det forste Angreb, hvormed Tliorleif

Kimbe havde aabnet Slaget. Derefter sammenstille-

des andre Mænds Saar, og dctMisforhold, som ende-

lig syntes at finde Sted, blev udjævnet med Boder,

saa at alle skiltes forligte ad, i clel de toge fraThinget.

Det Forlig blev derefter vel overholdt, saa længe som

de levede begge sammen, Steindor og Snorre Gode......

48. I Sommeren efter Oreboernes og Alpte-

fjordsmændenes Forlig droge Snorre og Tliorleif

Kimbe, Thorbrands Sonner, til Gronland 8K Afden

sidstnævnte har Kimbevaag paa Gronland, liggende

mellem Isbjerge 82
,
faaet denne Benævnelse. Tlior-

leif boede paa Gronland, og blev en meget gammel

Mand, men Snorre tog, med Karlsefne, til Viinland

det Gode. De sloges med Skrælingerne der paa Viin-

KumbafjorSr, II, T, P, Q.
13

) udel . TV,D,K. 14 )ok, og, till.

TVo.jl. 15
) saal. Ra,(i, E,(i,H,L,T }

porbrandsson Snorri,

Snorre Tfiorbrandsson, Tr,0 ; iSnorri porbrandsson, F; S, por-

brandsson
, IV, (i Jfskr.)

: jfr, Anm. 83*
1 °) hraustasti, TV,K,

N, P, U.



1

I

718 UDDRAG AF EYRBYGGJA.

poroddr
1

porbrandsson* bjo eptir i AlptafirSi;

liann atti Ragnliildi porSardottur, porgilssonar

arnar
3

,
[en porgils orn

4
var sonr Hallsteins goSa

af Hallsteinsnesi, [er prælana atti
5

.

') pdrfcr, urigtigt Tr. 2
) brdftir JpcirraJ till. 7F, D. 3

) saal.

W, TI; avrn, urigtigt
, Raf,L,Tr

.

4
) fra [ hann, Tr. 5

) udel.

ir
r,D,N,O

t
P

iQ. Tiet maa ellers bemærkes her, at 7J',F,I\,P,Q,

S, U indskyde dette Capitel forst efter Slutningen af Fortællin-

gen oju Thorgunna og Spogeriet paa Frodaa (Tr. S. 282, tuen

ANMÆRKNINGER.
A

) Om Thorbrand Thorfinsons Herkomst og Bedrifter

er adskilligt fortalt ovenfor i Beretningen om Alptefjords-

beboernes o. 11. Oprindelse, S. 558, 590.

2
)
Thorbrands Hustru

,
som i Eyrbyggja nævnes Thu-

ride, kaldes og saaledes i Landnama 2 P. 5. Cap., men paa

et andet Sted, samme P. 13 Cap. Thorbjorg (porbjorg).

Det maa bemærkes herved, at det forsle Navn ogsaa tyde-

ligcn læses paa det fdrstmeldte Sted i Membranfragmen-

. terne af Hauksbogen (C)
,
ligesom og i dens ældste fuld-

stændige Afskrift. Der hedder det nemlig: Doltir por-

finns var pérricirj er attiporlrandr i Alptafirfti. Tvende

smaae, men ikke umærkelige Varianter forekomme her,

som ei sees i Landnåmas sidste Udgave, nemlig Navnets

ældste ægte Form (ikke det nyere purlfiurj og i for or

som vist nok er rigtigere end det sidste Ord
,

hvilket B

dog og har, men den udelader derimod (formodeutlig ved

en Skrivfeil) Konens hele Navn. Den saakaldtc Sel-Thorer

var en Son af Grim Ingjaldsdn fra Haddingdalen^ (nu Hal-

lingdalen) i Norge
, Broder til Hersen Ale (Ali). Han

drog til Island
,

i Landets forste Beboelseslid
,
men ddde

paa en O
,
inden han havde valgt sig et fast Opholdssted,

som forst blev hans Son Thorer til Deel, paa Ydre-Rode-

rne! (Ytra - RaiiSamel) i det nu saakaldtc Myre - Syssel.

4



UDDRAG AF EYRBYGGJA. 719

land; da faldt Thorbrand, Snorres Son 83
,
der, een

afde raskcste Mænd. Tliorodd Thorbrandson blev

tilbage i Alpteljord84
;
han var giftmedRagnliilde, en

Datter afThord84
,
Son afTborgils Orn; denne var en

Son af Hallstein Gode paa Hallsteinsnæs, som eicde

(de bekjendte) Trælle 85
.

der findes Capitlet S, 252-53J* Det er soaledes en Feiltagelse,

naar del bemærkes i den trykte Udgave } at delte Capitel mang-
ler i den Ti'oljfenbiittelske Codex

,

Sec om ham Landnåma 2 P. 5 og 13 Gap., hvor han siges

at have været en stor lldvding. Jfr. Udg. S. 79 og 129.

3
) Landnåma (2 P. 13. C.) opregner ogsaa Thorhrands

Sonner, 6 i Tallet. Den sjette, der tillagte, haldes Illuge,

Der nævnes ikke Datteren, Thorgerdc, men hun og hen-

des Mand Thormod Thorlahsdn (som begge herefter fore-

komme i nærværende Fortælling) vare allerede ommeldte

i samme Parts -Ode Cap. Mærkelig nok omtales gjerne el-

lers Thorbrands Sonner i Eyrbyggja som 6 i Tallet, uden

at liere nævnes end fem, (skjdnt den sjette kunde anta-

ges at være deres Fdlgesvend). Dog er den i Landnåma

nævnte Illuge muelig dod ganske ung
,

eller taget bort fra

sit Hjem til andre Egne, hvorimod Eyrbyggja vel kunde

forstaae Freyslein Bofe, som Thorbrands uægte men an-

tagne Son, for den sjette. Jfr. Anm. 51, 63, 75. En al-

deles afvigende Beretning om Thorbrands Herkomst og

hans Sonner indeholder den eneste fuldstændige af de to

Arnæmagnæanshe Haandshrifter af den saahaldte Mclctbok

(
E

')$ dette Skrift er et Slags gammel Sammensmeltning af

Landnåma og Hauksbok
,
men har undertiden mærkelige,

skjdnt dog tildeels upaalidelige, Tillæg, til hvilke sidste delle

vel mestendeels horer, anfort i den sidste Udgave, (Kb,)

iblandt Varianterne, S. 79: Ulfarv kappi haJ'Si numit lanel

inn fra Jjursa i AlptafjorS ok Kyratfeli allt til Oss , ok bjo

I
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at JJlfarsfelli. Hans son var Vcbrandr , fadir porbrands i

Alptafudi, er åtti porbjdrgu Porjinnsdottur. peirra born

voru Snorri ok Kdrr, porlcifr kimbi, porjinnr, Skidi, Illugi,

porgcrdr lidgginkinna, puroddr, pormoSr 0: Ulfar Kæmpe

havde taget Land i Besiddelse inden for Thorsaaen
,
nem-

lig Alptefjorden og Eyrarfell lige til Os, og boede paa Ui-

farsfell. Hans Son var Vebrand, Fader til Thorbrand i

Alptefjorden, som blev gift med Thorbjorg Thorfinnsdat-

ter. Deres Bdrn vare : Snorre
,
Kar , Thorleif Kimbe,

Tliorfinn , Skidi, Illuge, Thorgerde Huggckind , Thorodd og

Thormod. — Vi bebo ve lmn (med Hensyn til Thorbrands

lier foregivne Herkomst) at gjore Læserne opmærksomme

paa Landnamas og Eyrbyggjas ensstemmige og udtryk-

kelige Beretning: at Ulfar Kæmpe ingen Bdrn havde. Den

herommeldte Vebrand er ellers aldeles ubekjendt. Thor-

brands her tillagte, og ligeledes i ovrigt ubelijendte Sdnner

ere da to, nemlig Kar og Skidi. Den førstnævnte er for-

modentlig forvexlet med Thorodds Son Kar, efter hvem

Gaarden Alptefjord forst egentlig fik Navn af Karstade.

*) Fostbrddre (fostbrædrj kaldtes de, som bleve op-

dragne af samme Fosterfader eller Fostermoder. Fra Arilds-

tid ansaaes vel denne Omstændighed som forpligtende for

slige Deeltagere i den samme Opfostring til et Slags Stald-

broderskab og fast Venskab for deres hele Levetid. Andre,

som ikke vare opdragne sammen
,

tilsvore dog undertiden

hinanden et saakaldet Fostbroderskab d. e. det fasteste

Venskab i Liv og Ddd; det skete da med forshjellige be-

stemte Ceremonier. See herom WerlaufTs Anmærkning til

hans Udgave og danske Oversættelse af Vatnsdælasaga S.

27 og P. E. Miillers Sagabibliothek 1 ,
53 o. IL jevnfdrt

med Værkets Register, som henviser til mange i Sagaerne

forekommende Exempler, samt den samme berdmte For-

fatters Afhandling om Venskab blandt de gamle Skandina-

ver (i Skand. Sclsh. Skr.). — De ved et frivilligt eller
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overordentligt Fostbroderskabs Stiftelse sædvanlige Blod-

pagter ommeldes i den ældre Edda, som indgaaede mel-

lem Guderne, men de forekomme og blandt de gamle Sky-

ther, Meder, Lyder, Armenier, de kaukasiske Iberer o. 11.,

hos græske og romerske Forfattere; ligesom og en lig-

nende Skik endnu bruges af Inderne o. 11. (see Finn Mag-

nusens Overs. af d. æ. Edda 1, 308-309, samt Oplys-

ninger til Værkets store Udgave 11, 935). Med Hensyn

til det egentlige Fostbroderskab fortjener det endvidere

at bemærkes, at en saadan Skik, som den gamle nordiske,

endnu fdiges blandt de kaukasiske Folk, til hvilke vore

Forfædre vel engang selv hdrte. Kabardinerne antage

f. Ex. saaledes, at En, ved at die en Kones Bryst, el-

ler drikke Melken deraf, bliver hendes antagne Son, og

hendes Sonner hans Brodre, som bor forsvare ham og

hævne hans Dod, (Klaproth Reise in den Kaukasus, 1812,

1, 572), — aldeles ligesom i det gamle Norden! Endnu

i det 16de Aarhundrede havde Irlænderne lignende Skikke

og Grundsætninger. De ubeslægtede, som havde diet de

samme Bryster, bare da en stdrre Kjærlighed til hinan-

den end de virkelige Søskende (Cambden Britannia
,

II.,

1417). Gallernes Soldurier vare vel som oftest sam-

mensvorne, men ikke naturlige Fostbrodre, hvis gjensi-

dige Pligter de dog vistnok pleiede at paatage sig.

*) Eyrbyggja indeholder meget om Arnkel Godes æl-

dre Bedrifter samt hans og Snorre Godes Mellemværende

fra forst af, hvilket vi ikke kunne her optage, men der-

imod hans senere og sidste Begivenheder, da de udtryk-

kelig vedkomme de her indforte Biographier. Ligesom

Geirrides Gaard paa Borgardal
,

er Arnkel Godes Bopæl

paa Bolstad nu for længst ddelagt. Efter Pastor Hjal-

talins ovenommeldte Indberetning seer man der dog endnu

Levningerne af de o verst liggende Huses Ruiner. Den

Gronlnnds historiske Miiulo»mærker. 1 Bind. (46)
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é

Hæderstitel af Gode eller Hofgode,
som baade Amkel og

Snorre bare, betegnede deres hdie Værdighed som Gu-

dernes Præster eller Tolke (af god, gud o: Gud), og til-

lige Tempel forstandere (af hof. Tempel
,

Afgudshuus).

Saadanne Mænd vare tillige Herreds-Hovdinger og Fol-

kets Dommere. I de hedenske Tider var Island inddeelt
/

i 3 Fjerdinger, efter Verdens Kanter, hvoraf hver forst

havde 3 Thinge (eller Thingsogne, skjont Nordlandet se-

nere fik 4); hvert Thingsogn havde 3 Goder eller Her-

redshdvdinger
,
hvoraf enhver forestod sit Tempel, ord-

nede Rettergangen o. s. v.

' 6
)
Om denne Thorgrim Kjafiaks Son, kaldet Gode,

kunne vi henvise til det Foregaaende.
7
) Om denne Arngrim, Styr eller Viga-Styr, Erik den

Rodes Ven) kunne vi henvise til det Ovenanfdrte., S. 592,

608 o. fl.

fi

) Vermund boede i Bjarnarhavn efter sin Fader.

Herefter vil han og tiere nævnes.
9
) Om Asgeir Vestarson paa Eyre eller Ore (Ondverdar-

ejrri eller Hallhjarnareyri) see ovenfor S. 550, 550 Jfr.

582. Om ham handler ogsaa Landnamas 2 P. 9 C., hvor

og hans Son Thorlaks fire Sonner opregnes m. m. Dens

ældste Text (JB) nævner endvidere, som hans og hans

Hustrues Datter
,
Helga

,
gift med Asmund Thorgestson.

Dette Tillæg udelades i Landnamas nyeste Udgave, som
dog har optaget et andet udforligere, af samme Indhold,

fra Melabogen (E).

A0
) Om Grim og Helge Dropldgs Sonner (fra Islands

Osteriand) haves to forskjellige Sagaer, og ligeledes en

anden om Vermund Kogur (samt Viga-Skuta, fra dens

Nordland). See Mullers Saga-Bibliothek 1, 86, 164.
1A

) Om disse Sddskende, Thorlaks Born, især Sdnner-

ne, vil meget herefter forekomme, som ndie indgribende

i Thorbrands Sdnners Levnet og Skjæbne. Paa Modrene-

/
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siden vare de af fornem Slægt, da deres Moder, Thuride,

var en Datter af den nævnte Audun og lians Kone Myr-

unn, en Datter af Bea<5mac (efter andre MaddacS) Konge

i Irland. (Landn. 2. P. 9, JO Cap.). Efter det samme

Skrift var Steindor Thorlakson paa Ore gift med Thuride

(nyere Afskrifter have Thordise) en Datter af Thorgils

Aresdn paa Reikholum (følgelig af Are Frodes Slægt)

hvorimod hans Broder, Thord Blig
,
ha*rde Otkatla Tlior-

valdsdatter (Thormod Godes Sønnedatter) tilægte. Gun-

løg, Steindors Søn, tog Thuride den Kloge (hin spaka) til-

ægte. Fra hende havde Are Frode mange af de ved ham

optegnede Beretninger, v

1

2

) Om denne berømte Høvding Erling Skjalgso/ij gift

med en Konges Datter og Søster, handles udførlig i de af

Selskabet (i Original, samt dansk og latinsk Oversættelse)

udgivne Sagaer om Norges Konger Olaf Tryggvesøn og Olaf

den Hellige, samt i Snorre Sturlesons Heimskringla, 1ste og

2den Deel. Et herligt endnu tilværende Mindesmærke om
ham, Domkredsen ved Sola

, er. noie beskrevet af vor ufor-

glemmelige Børge Thorlaciusi Antikvariske Annaler, 1ste

Bind.
« * I / •

1

3

) Hørda -Kåre (som nedstammede fra Hedemarkens

Konger) havde, for Hai’ald Haarfagers Tid, været en meget

mægtig Høvding paa Hordeland, og var Erling Skjalgsons

Oldefader paa Fædrenesiden. Thorolf Mostrarskæg, Snor-

res Oldefader, var udvandret til Island fra sin fædrene
• •

Eiendom paa Oen Moster, horende til Sonder -Hordeland,

i det han
,
(som saa mange andre norske Høvdinger) flyg-

tede for Harald Haarfagers Undertrykkelse og Forfølgelser.

1

4

) Hornefjorden ligger paa Islands sydosllige Kant, men

er i meget lang Tid ikke bleven brugt som Havn.
1

5

) Nogle Afskrifter have: meget glemsom; Bork glemte

det nemlig, at den af Eiolf dræbte Kæmpe, Gisle Sursøn,

(46*) •-
'

i
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vnr hans egen Hustrues kjodelige Broder, hvorfor hun

maatte meget bedrdves ved denne Tidende, og harmes over

Banemandens Pralerie.

16
) Den af Gisle forhen dræbte Thorgrim havde været

Broder til Bork, men Faderbroder til Snorre. Nu havde

Eiolf hævnet Thorgrims Drab, og saaledes, efter Borks Me-

ning, reddet hans og Snorres Ære.
17

) Thordis Sursdatter forsogte saaledes at hævne sin

dræbte Broder.

1

8

) I de bedste Exemplarer angives Summen ubestemt

(om enten Mark eller Hundrede her menes)
;

i andre meget

afvigende, eftersom Varianterne vise.

19
)
Dette see vi saaledes af have, i Hedenskabet, været

Aarsag nok til Skilsmisse, fra en fri Kvindes Side. — De

ældre Tiders Lovbestemmelser herom kunde ikke optages i

Grågås, da alle Ægteskabssager, efter Christendommenslnd-

forelse, henvistes til Biskoppens Afgjdrelse efter den geist-

lige Ret.
i t

20
) Mar Hallvardson var (som ovenmeldt S. 56S) Halv-

broder til Thorgrim, Snorres Fader. Han nævnes i Land-

nama 2 P. 19 C.

21
) See ovenfor Anm.

N
5. Det Tempel og de dvrigereligids-

retlige Institutioner som Snorre Gode forestod, vare forstan-

lagte og indrettede af hans Oldefader, Thorolf Mostrar-

skæg. De og deres Oprindelse beskrives tydelig og udfor-

lig ovenfor S. 536-544.

2 2

) Da Godedommerne og deres Indretning ved en Lov
bleve indfdrte i Island som en almindelig Institution, toge

Lovgiverne dog, efter hvad Landnama beretter 4 P. 7 C.,

ved Godernes Udvælgelse ikke Hensyn til Legems-Styrke el-
%

ler Tapperhed, men til Viisdom og Retfærdighed.

23 )
Hraun (Rdn) betegner egentlig en Landstrækning,

bestaaende af stdrknet Lava, hvoraf mange findes i Island.

Ogsaa Styrs Gaard havde, og har endnu
,
dette samme Navn
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af den nærliggende store og længe næsten ubefarlige Lava-

strækning, gjennem hvilken to norske Berserker, Halle og

Leikner, (som Hakon Jarl havde overdraget til Vermund

den Smækkre, men denne igjen til sin Broder Styr) banede

enVei, som endnu beundres og gjdr Nytte, i det Haab at

Halle derefter skulde giftes med Styrs Datter Asdis, til hvil-

ken han friede. Isteden derfor fandt Brodrene, for hvilke

deres Herre Styr frygtede, ved en af Snorre Gode udtænkt

1 List, deres Ddd i det Bad
,
hvori de vilde forfriske sig efter

deres uhyre Anstrængelse. Dette fortælles vidtloftig i Eyr-

byggja og i John Olafséns (fra Grunnevig) efter Hukommel-

sen skrevne Udtog af den tabte Vigastyrssaga. Efter den

fdrstmeldte har Walter Scott oversat paa Engelsk den hele

herom handlende Fortælling, i det i nærværende Afdelings

Indledning omhandlede Værk, S. 489-492. Endnu vi-

ser man endvidere det af disse norske Kæmper opforte

Mark-Gjerde og deres tvende Gravdysser, som ligge i en

lille Fordybning tæt ved den af dem anlagte Vei, som dog

bliver deres uforgjængeligste Minde. See derom E. Olafsen

1, 367 og Henderson lceland 11, 62 o. 11. Berserker kaldte

man fordum saadanne Mænd, der undertiden betoges af et

Slags Råserie, hvori de (hvilket endnu ofte er Tilfældet,

med Gale) syntes at have en overnaturlig Styrke.

2 4
) Dog lader det ikke til at Styr eller Vermund have ar-

vet det halve Godeddmme efter deres Fader Thorgrim,

saa at hans Adkomst dertil, efter Forliget med Thorstein

Thorskabit, blot synes at have gjeldt for hans Person, men

ikke for hans Arvinger. Senere blev Vermund dog Ise-

fjordens Gode,, efter at han var flyttet dertil og havde bo- .

1

sat sig der for bestandig.

zi
)
Thorbjorn Vifilson drog siden selv til Gronland; see

om ham især Thorlinn Karlsefnes Saga, ovenfor S. 360,

362 o. il. v

t
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26
) Arnkel Gode havde hjulpet Thoraren Svarte, da

han maatte flygte fra Island for Snorre Godes Efterstræbel-

ser, med at forære ham det halve af det Slub, hvorpaa han

drog bort, og med at fdige ham fra Dimun til udenfor

EllidaoV (Eyrbyggja 22 Cap. S. 104).
2S

) Vika (Uge); Dette Ord er her meget mærkeligt, da

det tydelig viser, at de hedenske Islændere ogsaa udregnede

Tiden efter Uger, skjont Are Frode tillige udforlig beret-

ter det samme, — og Ugedagenes upaatvivlelig nordisk-

mythologiske Navne, som endnu bruges i Danmark, Norge,

Sverrig, Stor-Britannien o. s. v. ellers bevise den samme
Hedenolds-Skik i det hele Norden. Om Ordets ældgamle

Sidestykker hos Moesogother, Angelsaxer, Tydskereo. 11. see

Lexic. mytholog, hor. (cum calendar. gentil. septcntv.) S. 741.
29

) Ved en halv Maaned forstode de gamle Islændere,

i Overensstemmelse med deres Lovsprog, som oftest 15

Dage, efter den af Ægypterne og de ældste Asiater ved-

tagne Skik at regne 30 Dage paa en Maaned
;
see det sidst-

anforte Skrift S. 727, o. 11.).

30
) Som Gode eller Herredshdvding var Arnkel vel plig-

tig til at forhjelpe den fornærmede Ulfar til sin Ret, skjont

han derfor maatte tiltale sin egen Fader.
31

) Julen var (som bekjendt) de hedenske Skandinavers

storste Vinterhoitid, i Anledning af Solens Tilbagevenden

til Jorden i Vinter Solhverv.
32

)
Ved et Slags Fledforings- eller Undenlags Forening,

som i den islandske Fristats Lovbog, kaldet Grågås
,
kaldes

arfsal eller Arvs Overdragelse, i Arfafiåttr eller Arverets-

Afdelingens 12 Cap. (Arnæm. Comra. Udgave 1, 204 o. il.).

VarnaiSar - mafir (ligesom sammendraget til varna'SrJ er vel

Oprindelsen til det danske Vorned (een som er i en andens

Varetægt og under hans Formynderskab). Jfr. Anm. 33.

33
) Nemlig, efter samme Lovs Medfor, Arve-Afdel. Ilte

Cap. 1. c. 1, 203. Efter det næste Capilel burde da Thor-

i
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brand eller hans Sonner have samtykt Foreningen mellem

Ulfar og Arnkel, hvilket de ikke haye gjort. — Det er in-

teressant at see heraf, at disse Artikler tilhore Ulf 1jots æld-

gamle Hedenolds-Lov og ere fra den optagne i Graagaasen.

Derimod synes dennes Bestemmelse: at Fledforingen, naar

Contracten skulde gjelde, burde ophæve sin Huusholdning

— (som og mangler i den Kongelige Codex)— at være yngre,

thi ellers var vel en paa den grundet Exccption bleven frem-

sat af Thorbrands Partie.

34
)
Lege bestode fordum mest af Boldspil, Brydning

o. s. v. samt andre Færdigheders Udo velse. See Engelstoft

om de gamle Skandinavers Legemsøvelser i Skand. Museum

1802 samt Thorl. Antiqu.itt* Bor . Observ. Spec. IV. p. 2 J 1 o. 11.

35
)
Denne Mening synes og vel at kunne udledes al Vig-

slodes (eller Lovenes Drabsafdelings) 86de Capilel (1. c. 11.,

128) og tillige at understøttes afAnalogien, ved Jævnførelse

af 108de Cap. (S. 153-54).

36
) At 12 Ore vare de da lovlige (maaskee dog tillige

ringeste) Bøder for en Træls Drab, sees af Eyrbyggja 43

Capitel, (S. 222), hvilket vi komme/til at indføre i det Føl-

gende. Thorolf har da vel end ydermere villet paastaae

Godtgjorelse for den Skade han i det hele (ved luerum ces-

sans o. s. v ) kunde have lidt ved saa mange (maaskee alle

hans) Trælles paa eengang skete Drab. Efter \igslodes Be-

stemmelse i 108de Cap. (II, 153) skulde 5 Bønder vurdere

den dræbte Træl
,

eller den hans Herre for Drabet tilkom-

mende Erstatning. Fæsteafdelingens 43de Cap. (I. 338)

ansætter en Trælkvindes Værdie til 12 Ore. See endvi-

dere Schlegels Indledning § 32 (l., CXCV).
37

) See ovenfor, Anmærkning 33. Arnkel har ikke vil-

let ansee Brødrene Orlyg og Ulfar for Frigivne, men for

virkelig frie Mænd; Thorbrand og lians Sonner have paa-

staaet det Modsatte.

38
) Dette var i Oldtiden de Fornemmes og Riges Skik her
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i Norden
,

for saavldt de ved slige Gaver vilde vise deres

Venner og Gjæster en særdeles Udmærkelse. Grækerne

havde den og fur Homers Tid (see f. Ex. Odysseens 1ste

Bog). De samme Gjæstfrihedsregler iagttoges overhoved

fordum af disse Hovedfolk, og fulges endnu tildeels af de

kaukasiske Folkeslag. • '

3 9
) Mandens retle Navn har været Giis, men fordi han har

givet sig af med Spaadom (

i

pd) er han bleven kaldet Spa-

gils (eller Spaa-Gils). Jfr. Eyrbyggja S. 54 (skjdnt den

derommeldte Mand af samme Navn dengang havde en anden

Bopæl end den hernævnte). Gaarden Spaagilsstade er ikke

mere til, med mindre den skulde have forandret sit Navn,

I samme Uvidenhed er man nu om Thordisardalen. Dog
troer man at begge Steder maa suges i Thorsaadalen

,
samt

'

at hin Gaavd har ligget paa den Grund, der nu tilhorer Gaar-

den Hrisum (Hrisar). Ellers ligger den sidstnævnte Gaard

kort fra det gamle Hvamm, det Sted, hvor Thorolf Sltjæv-

been boede. Den derværende Bolig er bleven flyttet (lidt

længere ned i Dalen) til Hrisum, soni da fik dette sit endnu

brugelige Navn.

40
) Her forekommer et allitereret Ordsprog, hvori de

to Ord, som begynde med Bogstavet M
,

skulle udtales

med særdeles Eftertryk. Som bekjendt have vi endnu ad-

skillige danske Ordsprog af den samme Beskaffenhed, og

andre forekomme i de gamle Love,
4 1

) Talemaaden skulde egentlig oversættes efter Ordene:

Han kunde ikke ret faae sin Aare bragt over Borde (eller i

Lave o: i en til Roning bekvem Stilling).

4 2

)
Om denne Hædersplads, som den oldnordiskeHuusbon-

depleiede at forbeholde sig selv, see ovenfor S. 573, Anm.il,
4 3

) Denne Skik ommeldes i flere Sagaer (f. Ex. Eigla)

som brugt af de hedenske Islændere. Til sine engelske Ud-

drag af nærværende Saga foier Walter Scott folgende in-

teressante og virkelig oplysende Anmærkning (Illustrations

»
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'ofN. A. S. 497): “Det horer endnu til Almuens Overtro i

Skotland, at en Selvmorders Lig ikke maa fores ud gjennem

Husets Ddr, men enten ud af Yinduet eller gjennem en

Aabning, som i den Anledning brækkes paa Væggen. For-

sommer man denne Forsigtighedsregel, mener man at Hu-

set derved udsættes for Spogerie (af Gjengangeren)." Mær-
keligt er det at den samme Skik endnu iagttages i China,

ved Ligene af de Forbrydere, som dde i Fængslet. Marco

Polo saae, (1272) at Mongolerne undertiden brækkede et

Hul paa Muren, for at udfore Lig der igjennem. I vore Dage
har Klaproth erfaret, blandt det samme Folk

,
at den Dode

aldrig udfores af Teltets sædvanlige Ddr. Selv de nyere

hedenske Grdnlændere udbragte aldrig Liget gjennem Husets

eller Teltets Ddr, men gjennem Yinduet eller en anden

Aabning. I et Slags middelbar Sammenhæng hermed staaer

den synderlige Skik, som Arntz ISOS beretter at blive iagt-

taget af overtroiske Almuesfolk i Sdndfjorden i Norge: I

det et Menneske skulde saalcs (Isl. sålast

)

eller dde,

skulde man tage shjol af Ljore (oldnordisk: skjul af ljura)

eller Dækket af den i Norge sædvanlige Aabning dverst

paa Taget, for at bane Sjælen derved en fri Passage til Him-

melen. I det modsatte (i vor Saga beskrevne) Tilfælde

meentes den vel at tage en lavere Vei (til Jordens Dyb el-

ler Underverdenen). Vistnok havde Hedningerne ogsaa

saadanne Meninger: Nordboerne troede efter Snorre Stur-

lesons Beretning, at Ædlingens Sjæl foer til Himmels med

Ligbaalets hoitstigende Bog; den feige Usling kunde kun

vente en kold Modtagelse i Hels underjordiske Boliger.

Ossian skildrer sine celtisk-skotske Landsmænds hertil ho-

rende Tro paa en lignende Maade.
44

) TrollriSa. betyder egentlig: reden af Trolde; en Art

af den ældgamle Overtro om et saadant Mareridt paa Huus-

dyr og Mennesker. Af Substantivet trdllriS (Troldridt)

bommer det endnu paa Færoerne brugelige Ord Troiri.
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45
) Delle indbildte Spdgerie liave de overtroiske Skan-

dinaver anseét for den lioieste Grad af det nysommeldle

Troldridt (som end udforligere forekommer i Grettla).

Man troede nemlig at Trolden eller Gjengangeren
,
ved at

,

ride (eller skræve som en Ridende) ovenpaa Husets Tag

bragte det til at ryste og bæve. Sligt skete vist egentlig

af Hvirvelvinde eller Storme, men ogsaa i disse meentes

Troldene fordum at virke og aabenbare sig.

46
) Et Slags pestaglig Sygdom synes da at have hærget

Thorsaadal, muelig foraarsaget af Jordens usunde Uddunst-

ninger, som og virkede paa Kvæget, hvilket alt da Over-

troen, paa sædvanlig Viis, tillagde Thorolfs Gjenfærd, og

hans, ved de af ham ombragtes Aander, stedse voxende

Fdige. Naturligviis have Indbildning og Frygt tillige sat de

efterlevendes Fantasie i Opror, hvorved falske Syner frem-

kom, men Gisninger og Rygter dog siden forstorret den

hele Historie
,
paa en lignende Maade som den, hvorpaa

Holberg i Peder Paars saa ypperlig har skildret sin Tids

Overtro i Begivenhederne paa Anholt, samt i Hexeric og

blind Allarm, og flere af hans Skuespil. Ved Beskrivelsen

over den Skade, som anrettedes af Thorolfs Gjenfærd, samt

om dets hele Væsen, henviser Walter Scott til Ungarernes

Overtro om de frygtelige Vampyrer
,
som opstaae derved,

at een eller anden ond Aand atter besjæler det afsjælede

Menneskelegeme, for derved at forfdlge eller skade levende

Mennesker. Som bekjendt har Lord Byron ellers benyttet

den til en berdmt Digtning.
47

)

d. e. Skjævbeens Hoved. Dette lille Forbjerg Fjen-

des og paavises endnu under det samme Navn af BægiJ'uts-

I’iuj'di
,
af Omegnens Almue. Efter Pastor Iljallalins titan-

forte Beretninger seer man der endnu tydelige Levninger

af det i Sagaen ommeldle libic Stecngjerde, som adskiller

Landtungen fra Fastlandet.
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48
) Efter den ellers almindelige Sluk blandt de gamle

Nordboer og utallige andre hedenske Folk.

49
) Arfsvik udtrykker det danske Arvesvig, men en saa-

dan Handling, som den lier ommeldte, kaldes i Graagaa-

sen arfskot , (Arveafdelingens Ilte Cap.; 1, 202 o. 11.),

hvorfor vi og have optaget denne Læsemaadei Texten.

/
50

) Denne Dom stemmer og ganske overeens med Drabs-

afdelingens 5te Capitel, Grågås, II, 10.

5 *) Jævnfor (med Hensyn til Brødrenes her angivne Tal)

ovenfor Anm. 9, samt herefter Anm. 63.

s 2
) Ordet gavHsetar (i Enkelt. garSseti). bruges endnu i

Island for de yderste Ender af de der i de saakaldte Hd-

gaarde brugelige store og lange Udstakke eller Hæsser,

som staae paa den Hdgaarden omgivende Vold eller Gjerde,

opfort af Jord og Stene.

53
) Denne Skjald Thormod kaldtes, vel Trefils Son,

(skjdnt han her i den trykte Eyrbyggjas Text S. 192 næv-

nes Yifils Son, men ovenfor S. 122 Thormod Trefill), fordi

lian var en Son af Thorkel Trefil paa Skard
,

(bekjendt af

Laxdæla’s og Hdnse-Thorers-Sagas Beretninger; see herom

Landnåma, 2 P. 4 Cap. Denne og de dvrige i Sagaen fo-

rekommende Stropher af ham synes at være afDigtet Rafns-

mdl (Ravnesangen), hvilket han (ogsaa efter Landnåma 1. c.

og navnlig Melabogen) forfattede til Snorfe Godes Ære.

54
) Dr. Ilenderson kom tæt forbi Arnkels (saaledes endnu

tilværende) Gravhoi, i det han kom fra Bjerget Ulfars-

fells Ende ned til Alptefjordens Kyster. Fjorden svarede

da fuldkommen til sit Navn, i det den var næsten bedækket

med Svaner (Iceland 11, 73). Om den grønlandske Fjord,

som blev opkaldt efter den
,
* virkelig og er yndet af disse

skjdnne (og i de nordlige Climater tillige skjont syngende)

Fugle vide vi ikke.

55
) Disse Bestemmelser indeholdes i Grågås, Vigslode,

35 Cap. (11, 68). Dog fattes den om Kvindens Udelukkelse
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fra Sdgsmaaleti den Kongelige Codex, — og den anden, om
en yngre end 16aarig Mandsperson, synes at have senere

faaet et Tillæg, som tilsteder Undtagelse fra Regelen i visse

Tilfælde. See ellers herom Schlegels Indledning til Graa-

gaasen (1, XX-XXI).
5 (

’) StyrimgSrj Styrmand, var det da brugelige Navn for

en Slupper.

5 7

) Mere om Arnbjorns Fader, men især om hans Broder

Bjdrn, der siges at have tilbragt sine sildigere Leveaar, i den

\ erdensdeel, som vi nu haide America
,

vil forehomme her

i en særskilt Fortælling om den Sidstnævnte,, hvilken vi li-

geledes have uddraget af Eyrbyggja-Saga.
58

) Bulki (Skibslast, eller egentligst den dverste og op-

staaendc Deel af samme) kaldtes senere i Islandsk bunki og

i Dansk Bunke , men svarer ellers tildeels i den oprindelige

Betydning til det danske Bulk. Det engelske bulk har endnu,

begge Betydninger. 1 gamle Dage synes Lasten at have væ-

ret bedækket med tykke Huder, som bleve surrede fast sam-

men, hvilket man kaldte: at Linda bulka . Egentligt Dæk
havde man da ikke undtagen i Lo ftingen (lypting) eller Ag-

terstavnen, vel og i Forstavnen (fyrirum).
59

) Vararfeldir synes at have været Tepper af godt Vad-

mel, der kunde bruges deels som Kapper, deels som Senge-

tepper o. s. v, *

60
) Hordaland var en Provinds eller Fylke i det sydlige

Norge, som endnu kaldes Hordeland.
G1

) Byr5ingr var en gammel Benævnelse paa Skibe, som

formodentlig betydede en Lastdrager, afbyrdi(Byrde). Bjdrn

Haldorsen synes at have udledt Ordet af Bord (et Bord eller

Planke) da han fortolker det ved et Skib, bygget paa

den Maade at Plankernes Kanter nagles uden om hinanden.

Iler menes vel det Slags Fartoier som længe brugtes i Is-

land under det anforte Navn, i nyere Tider (til det 18de

Aarhundredes Begyndelse), for at fore Drivtdmraer fra Horn-
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strandene til andre Landels Egne, men det var kun store

Baade, som bleve gjorte meget lidiere end de ellers i Island

sædvanlige, og bleve overhoved anderledes indrettede.

See Olafsens og Povelsens Reise 1, 408-409. Om det

danske Bort, Bdrtsmakke (som bruges paa det store Belt)

nærmest kommer heraf, eller fra det Hollandske Beurtj kunne

vi ikke bestemt sige.

62
) Helga Thorlaksdatter blev siden (efter Landnama)

(maaskee kort derefter) gift med Asmund Thorgestsdn fra

Bredebolstad, een af Thorbrands Sdnners ivrigste Modstan-

dere. See ovenfor Anni. 9.

6 3
) Atter siges Thorbrands Sonner her at have været 6 i

Tallet. Jfr. Anm. 9, 51 og 75.

64
) Gaarden Hofgarfiar kaldes nu kun Gar'Sar

,

liggende

1 Bygdelaget Stadarsveit. See ovenfor S. 266. Bjorn Hel-

gesdn paa Hofgarde og hans Sun Gest nævnes i Landnama

2 P. 6 C. ,
men Gests Son kaldes der baade Hofgarde-Ref

og Skald-Ref (Skdldrcfr•)
i den ældste Text. Gests Hustru,

Skalden Refs Moder Steinun, var ogsaa en Digterinde; et

Par af hendes Vers til Thors Ære, men stilede mod Missio-

næren Thangbrand
,
læses i Kvistnisciga S. 60-63 o. fl. St.

Baade Gest og Steinun nedstammede fra gamle Gode-Slægter.

Gs
) Dyrluindr (efter Ordet: Dyrhund) betyder vel egent-

lig en Jagthund; nu bruges Ordet i Island kun om en Hund,

som er afrettet til Rævejagt.
6 6

)
Knattleikr, Boldspil

;
om dets Brug i det gamle Norden,

see Engelstoft 1. c. og S. Thorlacius: IV, 224. — Bold-

spil var længe i Brug blandt de Danske, selv i Christian 4des

Tid, og Boldhuset i Kjdbenhavn, hvoraf en Gade endnu

har sit Navn, var da meget besugt.

G7
)
De saakaldte Yinternætter

,
for og kort efter Vinte-

rens Begyndelse, vare en festlig Tid for de gamle Nordboer.

68
)

Geirvor er ellers et kvindeligt Egennavn, men det

Fjeldshred, som her ommeldes, er endnu bekjendt under den
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samme Benævnelse, blandt Omegnens Beboere. Det sees

lige for den inderste Bugt eller Ende af Alptefjorden
,
mel

lem de nu ode Gaarde Karstade og Orlygstade.
b °) Endnu bruge alle Almuefolk i Island lange , Skotvin-

ger (eller Remme, hvormed Skoene bindes fast).

70
) Denne ældgamle Skik var ndie forbunden med Heden-

»

olds Tro og Mytliologie. Seierguden Odins Spyd (’Gung-

ncrj blev hans Attribut og Sindbillede. Heraf den ommeldte

Skik; hvorpaa vi tillade os at anfore tvende tydelige Exemp-
ler. I Hervarar - Saga (fordansket i Nordiske Fortids-

Sagaer 1ste Bind) fortælles (vistnok efter et gammelt Digt)

hvorledes Gissur, Reid-Gothernes Anfdrer (i det nærvæ-
rende Liiland eller Preussen), overgav sine Fjenders, Hun-
nernes (eller Slavernes), Hær til Flugt og Fordærvelse med
disse Ord

:

Forfærdet er Eders Konge,

Anforcren Doden bestemt,

Eders Banner helder til Fald,

mod Eder er Odin fortornet;

end til et Feldtslag

udfordrer jeg Eder

Saaledes lade • t

Odin Spydet flyve,

som jeg nu beder!

Fortællingen om den danske Helt Styrbjdrn, som bekri-

gede de Svenske (bag ved Olaf den Helliges Saga, hvis Text

og danske Oversættelse nu ere udgivne afSelskabet) beretter:

(O vers. II, 222) at da han (omtrent A ar 984) anfaldt Sver-

rig med en stor Hær, gik dets Konge Él’ik, (siden kaldet den

Seiersalige eller Seierrige) ved Nattetider til Odins Tempel,

for at tilkjobe sig Seieren
,

i det forestaaende Slag (paa Fy-

risvalle), ved andægtige Lofter. Guden siges da at have

aabenbaret sig for Kongen, flyet ham et Rorspyd og befalet

hamat kaste det over den fjendtlige Hær med disse Ord:

i
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Odm cicr Eder alle (Ofiinn d y8r alla)! da dette virkelig

skete, kom en stor Skræk over Styrbjorns Tropper, som

bragtes ganske i Forvirring, ligesom de vare blinde, og

maatte da snart tabe Slaget paa forskjellige Maader. Mær-

keligt er det, at Modstanderen Styrbjorn var Thors ivrige

Dyrker; ogsaa Snorre Gode var Thors Præst
,
og mod ham

see vi her at Steindor af Eyre anvendte en krigerisk-religios

Skik, som antydede Odins Tilbedelse, for derved at vinde

Held og Seier.

7
*) Dette troede maaskee Snorre, men det var ikke Til-

fældet, thi Thorodds Saar blev lægt, og han blev siden den

anseeligste af sine Brodre.

72
) Aslak af Langedal maa da have været en meget gam-

mel Mand, da han siges at have viist Snorres Bedstefader

Thorstein en lignende Tjeneste ved Slaget paa Thorsnes

(skjont rigtignok hverken Sidstnævnte eller Snorres Fader

bleve ældre end 25 Aar). Muelig har Sagaskriveren taget

Feil deri, at Aslak selv nu var personlig tilstede; om hans

Son, Illuge Rode, er det derimod meget rimeligt. Aslak

var ogsaa Erik Rodes Yen, samt havde ydet ham Hjelp i

Feiden mod Thorgests Tilhængere. Aslaks Son, liluge

den Rode, var forskjellig fra en anden Illuge (Hrolfs Son)

som bar det samme Tilnavn og ommeldes saaledes i Land-

nåma, som vel nævner vor liluge, men uden at kalde ham
den Rode. I visse Varianter gives ham og Tilnavnet hinn

rammi (eller rami) 0: den Stærke.
73

) Ordet gri§, som forekommer hyppig i Sagaerne
,
be-

tegner egentlig Fred
, Sikkerhed, rolig og uforstyrret Til-

værelse, fredeligt eller venskabeligt Samliv, samt underti-

den (ligesom her) Naade, Pardon (m. m). Det er udforlig

lorklaret i Glossarierne til Njdla
,
den ældre Edda og Grdigds,

\ * p

samt viist at stemme overens med frankiske, angelsaxiske,

frisiske o. 11., vel ogsaa græske og latinske Ord. Yi tii-

lægge kun, at det skotske grith , grfth og de danske Loyes

4
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gruth ere det selvsamme Ord; vi kunne, henvise, om det

sidstmeldte, til Rosenvinges Forklaring (K. Eriks sjæll. Lov

S. 351) og bemærke endvidere at det tydske Gruss Hilsen, an-

gelsaxiske gretan
,
engl. gree ,

grcct
,
tydske grussen o. s. v.,

som alle betyde at hilse, ere af den selv samme Oprindelse.

Hoist interessante ere de saakaldte gamle griZa-setningar

(Fredlysninger vedThinge og Folkeforsamlinger) hvoraf een

er indfort i Grågås
,
tilligemed en anden beslægtet for de

saakaldte trygZamål (Sikkerheds - Lofter
,

Forligs - Ord),

Yigslode 112 og 113 Cap. (11, 167 o. 11.). Andre ældre fo-

rekomme dog i Grettla og HeiZarvigasaga.

74
) Denne Landingsplads kjendes endnu under Navn af

Gruflunaust.

7 s
) Her. vare 5 af Thorbrands ægte Sonner samlede, men

Freystein Bofe (som var uægte og neppe engang saaledes

anerkjendt) regnes maaskee her for den sjette. See ovenfor

Anm. 9, 51 og 63.

7 6
) 4Skyr eller Skir (svarende til det færoiske Skir eller

Skjir

)

er en endnu i Island almindelig lavet Art af tyk Melk,

som ligner den i Danmark brugelige saakaldte oplagte Melk;

kun bliver den kogt, smager bedre og er vel meget sundere.

De Danske kalde den Skjor

>

og dette Ord sees at være

gjængs i Norge, (hvor Skyr og omtales i det Ilte Aarhun-

drede). 1 Fyen og paa flere Steder i Danmark, lave Bon-

derne en saakaldet A/yor-Ost. Det oldnordiske skir synes ud-

trykkelig at have den samme Oprindelse som det pehlviske,

persiske og kurdiske scliir, Melk, (hvoraf Schirvan

,

Melkelan-

det; muelig er van ogsaa her det oldnordiske vångr , vångj

Dansk Yang o. s. v.). Ogsaa Inguscherne samt flere kauka-

siske Folk kalde Melk endnu schirre.

77
) Ilsland have Bonderne den Skik, at binde de spæde

Lam, naar de ikke længer skulle patte Moderen, for at hin-

dre dem derfra, en lille Træpind i Munden, som er spids til
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begge Sider. Den haldes keflij hvoraf Gjerningsordet

kefla, at anbringe en slig Pind.

7S
)
Sandsynligviis har denne lille saahaldte spennitaung

(Spændetang) hort til den Art af sraaae elastiske Kobber-

tænger, hvoraf mange endnu findes i nordiske Gravhoie,

mest behjendte under det franske Navn af Pincetter.

79
) Denne Gaard er endnu beboet, men kaldes Stadar-

bahhe (,StaSarbakki’),
ø *

s °) Thorgercle, Thormod Thorlaksons Kone, var Soster

til de fældede (men ikke ombragte) Thorbrands-Sonner,

hvilke hendes Mand, med sine Brodre havde angrebet.

Hun var derfor i Begyndelsen meget vred paa ham, men

det lader til at hun, ved at hore hans Broders, Bergthors,

Dod, har anseet den for at være en passelig Hævn eller Ve-

derlag for de svære Saar som hendes (ægte) Brodre havde

faaet i Kampen, — og saaledes derved er blevet forsonet

med sin Ægtefælle. Landnamas 2 P. 9 C. bevidner og, at

Bergthor Thorlakson faldt paa Vigrafjorden.
8 *) Thorbrands Sonners gamle Venskab med Erik den

Rode har vel tiideels lokket dem til den Beslutning, at flytte

fra Island og bosætte sig i Gronland. Den skalholtske Ud-

gave af Landnåma og den gamle Hauksbok bevidne og, at

Snorre Thorbrandson forst beboede Alptefjorden i Grøn-

land
;
det falder i Oinene, at han har opkaldt Fjorden og

Stedet efter de i Island af samme Navne
,

fra hvilke han

var kommen. Det er derfor uden Tvivl en Feil i de dvrige

Afskrifter af den egentlige Landnåma, at en Helge Thor-

brandson (der ellers er ganske ubekjendt) nævnes som for-

ste Beboer af den gronlandske Alptefjord, — og dog har

denne Feil sandsynligviis indsneget sig derfra i den korte

Fortælling om Erik Rode, hvilken vi (som Fragment af hans

tabte Saga) endnu have tilbage. Det er ellers vel mueligtat

denne Snorre (ligesaa vel som Goden) har havt et andet

Gronlands historiske Mindesmærker. i Bind (47)
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Egennavn; det er ogsaa tænkeligt, at lian, i det han,

som andre Islændere og Grønlændere i hans Tid, gik

over til Christendommen, har i Daaben antaget Navn af

Helge (den Hellige eller Helligede) ligesom Eriks Ha-

strues Navn da synes at være blevet forandret fra Thor-
w

hilde til Tlijodhilde .

* 2

) Denne Kiinbevaag (Kimbavogr) var maaskee ikke

noget beboet Sted, men blot en lille Vig (Bugt eller

Arm af Havet), som i Almindelighed i det Islandske be-

tegnes ved Ordet vogr (fordum ogsaa vagr , eller vdgr)

ligesom i Norsk ved Vaag

,

paa Færoerne ved Vaa eller
• •

Vog , paa Hetland og i Ørkenderne ved Voe. I mange

Sprog betegne lignende Ord Havets store Bolger og un-

dertiden selve Havet, som det danske Vove
1
Svenske Våg

,

Tydske JVoge (fordum IVag) ,
finske wuo; saa og for-

hen det angelsaxiske vag, væg

,

mæsogothiske vego eller

vegs. Nærmest Roden, eller identisk med den, ere maa-

skee de sanskritske va , vaya Vand. Jfr. de kaukasiske

Osseters Gjerningsord vain, (jeg) flyder; see ellers Va-

rianten 12.

8i
) Om Snorre Thorbrandsons Reise fra Island til

Gronland og derfra til Viinland m. m. findes ovenfor ud-

forlige Beretninger i Thorfinn Karlsefnes Saga.

8 *
) Thorodd Thorbrandsons senere Begivenheder og

underlige Dddsmaade vedkomme ikke lians til Gronland

udvandrede Brodres Levnetsbeskrivelse. De fortælles i

Eyrbyggjasagas 53de. Capitel (fra S. 314 til 327). Aller-

først berettes det der, at han havde erhvervet Grundene

(eller Gaardene) Ulfarsfell og Orlygstade, hvis Besiddelse

forhen havde været et saa farligt Tvistens Æble mellem

Arnkel Gode og Thorbrands Sonner m. fl. Dernæst for-

tælles, hvorledes den i sin Tid uden Tvivl store og for-

trinlige Gaard Bolstad, efter Arnkels Dod, blev saa pla-

get af Thorolf Skjævbeens Gjenfærd, at den blev ganske
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forladt og ode
,

uden at nogen siden den Tid har vovet

igjen at tage sin Bolig der. Thorodds Leilænding paa Ul-

farsfell frygtede for at fordrives derfra paa samme Maade,

og klagede sin Ndd for Thorodd, som i den Anledning tog

Thorolfs Legeme ud af lians Gravhoi ved Bægifotslidfde,

opbrændte det paa et Baai og kastede Asken i Soen. Vin-

den bar dog noget af den omkring paa Strandbredden; En

Ko, som slikkede af Asken, fik en Kalv, som strax efter

Fodselen var usædvanlig stor og brolte vidunderlig hoit.

Thorodds gamle blinde Amme bad meget at denne Kalv,

som vist var af en ond Troldeslægt, skulde slagtes; det skete

dog ikke, men Enden blev at Kalven,- da den var opvoxet

til en uhyre stor og stærk Tyr, kaldet Glæsir, blev mandolm,

og stangede Thorodd ihjel (ligesom en Ko
,
der meentcs at

være en forvandlet Troldkvinde
,

efter Saxos Beretning,

gjorde ved Kong Frode af Danmark). Derefter forfulgte

Thorodds Huuskarle Tyren et langt Stykke Vei
,

indtil den

nedsank i en bundlos Sump
,
som endnu vises under Navn

af Glæsirshclda . Vore Dages beromte Historiker og Ro-

manskriver Sir Walter Scott
,
som ogsaa, efter hvad vi i

Indledningen have meldt, har meddelt brittiske Læsere

oversatte Uddrag af Eyrbyggja Saga , synes deri især at

have behandlet denne overtroiske Fortælling (som og i sin

Art er særdeles original) med et Slags Forkj ærlighed

Thorodds Son Kar (Kårr , Kår) arvede Gaarden Alpte-

fjord, og boede der
,
men da siger Sagaskriveren at den

forst har forandret Navn, og er bleven kaldet Karstade

(KarsstaSirJ ,
skjont han selv tit forhen (i Faderens Leve-

tid) har omtalt den snart som Alptefjord og snart som

Karstade, formodentlig for derved at gjore sig mere for-

staaelig for Læserne.

8S
) Denne Hallstein, Gode i Torskefjorden, var en Son

af Thorolf Mostrarskegg
,

(altsaa Snorre Godes Farbro-
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der); hans (skotske) Trælle, som ommeldes her, bleve be-

kjendte derved at de (efter Landnamas Fortælling) dreve

C, EFTERRETNINGER OM BJORN ASBRAND-
SON , KALDET BREDEVIGSMÆNDENES

KÆMPE.

15. Borkr digri ok pordis Sursdottir
1

attu på

dottur, erpuriSr hét, ok var [hun på
2
gipt porbirni

digra
3

,
er bjo å FroSå. * Hann var sonr Orms hins

mjofa, er par liafSi buit ok numit FroSarland.

puriSi
,

dottur Åsbrands fra Kambi ur BreiSavik,

liafSi hann åSr åtta; hun var systir Bjarnar

BreiSvikingakappa, er enn kemr si Sårr viS pessa

sogu, ok Arnbjarnar ins sterka. Synir peirra

porbjarnar voru peir Ketill kappi ok Gunnlaugr

ok Hallsteinn

22. Nu er pat at segja fra Snorra goSa, at

liann tok viS måli eptir vig porbjarnar mags sins.

Hann let ok puriSi, systur sina, fara heim til Helg-

afells, pviat sa orSromr lagSist a, at Bjorn
4

As-

brandsson fra Kambi vendi pångat komur sinar

til glapa viS liana. * . .

.

29. [MaSr er nefudr' poroddr, hann var

ættaSr af Snæfellsstrond
4

,
skilgoSr maSr. Hann

var farmaSr mikill ok atti skip i forum, poroddr

hafSi farit
6
[af Noregi

7
til Dyflinnar. I pann tima

*) saaledes Ra, 7V, L o. fl.; Surtzddttir, Tr,Rp
,
forandret til

Siirsddttir; udel. D. 2
) till. My O, IV.

3
) saaledes M,D, IV,

o. fl. ;
pigra, Tr, Ra ,

L, 4
) saaledes rigtigt

,
ji, D, JV\ o.fl. /

porbjdrn, Tr, efter Ra,fl, som dog er rettet deri til Bjdrn , af



UDDRAG AF EYRBYGGJA. 741

for deres Eier et Saltværk ,
anlagt af ham paa Svefneyum

(eller Sovnderne) i Bredefjorden (de berdmte Lærdes,

Eggert Olafsens og John Olafsens, samt deres Brudres

Fodested).

15. Bork den Tykke og Thordis Sursdatter 1

havde en Datter sammen, der hed Thuride, og var da

bleven gift med Thorbjørn den Tykke
,
som boede

paaFrodaa. Han var en Son af Orm den Smækkre,

som havde boet der og forst tagetFrodaas Jorder i Be-

siddelse 2
. Thuride, en Datter af Asbrand paa Kamb

i Bredevig, havde han for havt tilægte; hun var So

ster til Bjørn Bredevigskæmpe, som igjen vil ommel-

des længere hen i denne Fortælling, og' til Ambjørn

den Stærke. Hendes og Thorbrands Sonner vare

:

Ketil Kæmpe, Gunløg og Hallstein 3

22. Nu maa det fortælles om Snorre Gode, at

han paatog sig den Eftermaalssag
,
som angik hans

Svoger Thorbjorns Drab*. Han lod ogsaa sin Søster

Thuride tage hjem til Helgafell, da detRygte udbred-

tes, at Bjorn, Son af Asbjørn paa Kamb, hyppig be-

søgte hende for utilladelig Omgangs Skyld 5

29. Der var en Mand, ved Navn Thorodd, hvis

Slægtboede paaSneefjeldsstranden 6
. Han varen sær-

deles paalideligog driftig Sofarende, som selv eiede

et Skib i Handelsfarten. Thorodd havde faret paa

Dublin fra Norge. Paa den Tid var Jarlen Sigurd

Arne Magnussen selv. ') saal. A, C, D, F, M, IV o.Jl.i McC-

alfellsstrond, 'lr. R,L o. Jl.
6
) saal. A,N; siglt kaupTerJ, seilet

paa en Handelsrcise:

t R, C, till. vesir, vester paa. ’) udel. Tr,

lia, [l o. Jl.

4
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haffti SigurSr jarl HloSversson
1

lierjat til Su8reyja

ok 2

allt vestr i Mon. Hann lagSi gjald å Manar-

byg'Sina
3
. Ok er feir hofSu sæzt, setti hann menu

eptir, at biSa skattsins; var hann mest goldinn 1

silfri brendu. Jarl sigldi få
4

nortSr i Orkneyjar.

En er feir voru bunir til siglmgar, er skattsins

skyldu biSa, toku feir [ut suhnanveftr
5

,
ok er feir

bofSu siglt um hri8, gekk veSr [til landsuSrs ok

austrs
6
ok livesti mjok; fa bar norér undir

7

Irland,

ok brutu far skipit sundr i spon vi8 ey eina ubygfta,

ok er feir komu a land, bar far at porodd Is-

lending, er hann sigldi ur Dyflinni. Jarlsinenn

kolluSu a kaupmenn til hjalpår ser; poroddr

let skjota bati [til feirra
8

,
ok gekk far a sjålfr.

En er feir fundust, hétu jarlsmenn a porodd til

hjålpar ser, ok bu$u honum fe til at hann flytti

få norSr i Orkneyjar å fund SigurSar jarls; en

poroddr fottist fat eigi mega, fviat hann var

buinn til Islands ferSar; en feir skoru'Su å fast,

fvi [far lå viS fé feirra ok frelsi’, [at feir væri

eigi upp leiddir å Irlandi eSa i SuSreyjum, far sem

feir hofihi lierjat. En fessu kom sva
10

,
at

poroddr seldi feim båtinn frå skipinu, ok tok far

viS mikinn luta af skattinum; héldu feir si'San

båtinum til Orkneyja, en poroddr sigldi [um
1

) Loftversson, Tr, Ep, C o, Jl.

;

Loftinsson, F, Ra. -

) Su$r-

cyjar, C ;
udel. A. s

)
saal. rigtigt A, E, G,E}lF

;

Manabygftina,

Tr; inannbYg^ina, F; Manarbyggvana, M. 4
) undan, till. Tr,

li, C. o.Jl. 5
)
saal. RØ

;

litsunnanveflr r Fa; sunnanvefcr,

M,C,JV,D .
c
) a a ustO li',D

;

(iir) landsufcri, C ; fra [ vindr

til landnortfrs, Nordost / ok strax til austrs, E. ’) um, uden om
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Lodversson 7 draget paa et Ledingstog til Syderoerne

og vesten for dem lige til Man
;
han udskrev der Skat

af alle Indbyggerne. Da et Fordrag var afsluttet

med dem, had han nogle afsineMænd bie efter Skat-

ten, som for det meste blev ydeti brændt Sol v. Jarlen

seilede derefter nord paa, hjem til Orkenoerne. Men

da de, som ventede paa Skatten, vare seilfærdige, fik

de Sondenvind, og da de havde seilet en Stund, gik

Vinden til Sydost ogOsten, samt blev til Storm. De

dreves nordpaa op under Irland
,
og Skibet sloges

ganske sonder ved en ubeboet Oe. Da de kom til
O

Land, hændte det sig atIslænderen Thoroddkom der

tæt forbi, da ban seilede fra Dublin. Jarlens Mænd

anraabte Kjobmændene om Hjelp. Thorodd lod en

Baad sætte ud til dem, og besteg den selv. Da de

komsammen, opfordrede Jarlens Mænd Thorodd til

at yde demHjelp, og tilbode ham Penge, for at han

skulde fore dem nordpaa til Orkenoerne, til Jarlen Si-

gurd; Thorodd foregav, at det var barn umueligt, da

ban havde belavet sig paa en Islandsreise. De for-

nyede Begjeringen med Iver, da det gjeldte deres

Gods og Frihed, at de ikke bleve anhold te paa Kyster-

ne aflrland eller Syderoerne, hvilke de havde hær-

get. Det blev tilsidst afgjort, atThorodd solgte dem

Baaden fra Handelsskibet, og fik en stor Deel af Skat-

ten til Vederlag derfor. De Skibbrudne seiledemed

ellev forhi, Tr
,
R

,
o. jl. ") udel. Tr. o; fl.

9
) saal. ogsaa

, IV

J, Mi J)eim Jjdtti vift liggja lif sitt, de tyktes at det gjeldte deres

Liv, Tr, RØ; fé sitt, Ra; Jj. barn* sinn vi# liggja, C. i0)fra [

ot sva kom, C.
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haustit* til Islands, ok korn sunnaii at, ok helt på
siSan vestr [til fjar8a

a

,
ok sigldi inn å Brei8afjor8;

kom liann me8 lieilu i DogurSarnes, [ok for* til

vistarmeS Snorra go8a
4

. Si8an var liann kallaSr

poroddr skattkaupandi. petta var litlu ep tir fail

porbjarnar digra. [pann vetr var at Helgafelli

puri'8r, systir Snorra go8a, er porbjorn digri haf8i

att
5

;
[litlu eptir pat er poroddr kom ut, haféi liann

uppi 01*8 sm ok baS puriSar
6

. En me8 pvi at hann
var ma8r auSigr at fe, ok Snorri vissi

7

deili
8

å

honum
,
så hann at hun purfti mjok forustu

9

;
viå

petta allt svndist Snorra at gefa honum komma, ok
veitti hann brullaup peirra. Voru pau ura vetrinn

a Helgafelli
1
°. En um varit eptir tok hann vi8 bui

at FroSa, ok ger8ist poroddr g68r bondi [ok

skilrikr
11

. En pegar puri8r kom til FroSar, vandi

Bjorn Asbrandsson frå Kambi komur sinar pång-
at

;
var pat [orStak manna 13

at fiplingar vøeri

me8 peim pun8i; tok poroddr bondi at vanda um
komur lians, en haf8i ekki at sok. på bjo at

Arnarhvoli porir viSleggr
14

. Synir hans voru på
*) batlaust, udenJBaad, till. Tr,R,o.fl. 2

) fyrir, Tr, R. 3
)

um haustit' i det Efteraar
,
till. Tr,R, C. *) til Helgafells, till. S.

5
) till, Tr, R, C. ') poroddr ba$ Snorra go$a at bann gipli

ser (honum, C) pun'fii systur si'na, Tr,R, C o.f.; A till. ellers
her: systur Sn. g. ?) gdS, till. C, R. «) skil, R , C o. Jl.
9
) foristu. M; forvistu, Tr,R; forstdfiu, IV o. Jl.

,0
) for pal

vel frain sem pdtti hafi verSa (?), da gik det vel af,, som (siden)
syntes at blive til Sjwt ; bor inaaskee læses heiSvirfta; sem peiiii

heyrii, som det sommede sig for dem (Brudefolkene)M ; udel. A.
) till, 2

r

9 RJV,C o» Jl.t ok skynsamr
, fornuftig

j framsynn ok
orskjal ok hugpekkr dllum innan - héra«smbmiuVii

;
ok tdkust
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Baaden til Orkenoerne, men Thorodd styrede sin

Kaas
,

i Efteraaret, til Island, hvis Sydkyst han forsi

anlob, men holdt siden af mod Vesten, til Bugterne,

og seilede ind paa Bredefjorden. Han kom i Havn,

med alt vel indenborde, ved Dogurdarnes, og tog der-

efter sit Ophold hos Snorre Gode. Man kaldte ham,

fra den Tid af, Thorodd Skatkjober. Dette skete kort

efter Thorbjorn den Tykkes Fald. Hans Enke Thu-

ride, Snorre Godes Soster, var den Vinter paalielga-

fell. Kort efter at Thorodd var kommen til Landet,

friede han formelig til Thuride
;
men fordi han var en

hovedrig Mand, og Snorre vel kjendte hans Hei'komst,

men indsaae tillige, at hun hoilig trængte til en For-

sorger, saa fandt Snorre for godt, i Betragtning af alt

dette, at give ham Konen tilægte, og bekostede deres

Bryllup.« De vare paa Iielgafell Vinteren over. Men
idet næste Foraar overtog Thorodd Huusholdningen

paa Frodaa, og blev en dygtig og retskaffen Land-

mand 8
. Men da Thuridekom til Frodaa, kom Bjorn

Asbrandson paaKambe idelig derhen i Besog. Det

blev til Omtale blandt Folk, at de holdt for meget af

hinanden
;
selv Huusbonden Thorodd besværede sig

over hans hyppige Besog, men paatalte dem dog ikke

for Alvor. Da boede Thorer Vidleg (Vedlæg, Træ-

been) paa Arnarhvol. Hans Sonner Orn og Val (Falk)

Jieiin purifti gdflar astir at sifcustu
;
forsynlig, forsigtig og

vel lidt af alle Herredets Beboere , ligesom og han og Thuride

tilsidst fattede oprigtig Kjærlighed til hinanden, till. G,M.
1 2

)

ok sat å fali vift hana, sad der og talte med hende ,
till. C, 1

)

alpiftu mål, almindeligt Bygte, Tr
t
R,C, 1 4

) her ophorer cl Blad
of Membranen C,
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a leggkomnir, OrnokValr, [ok voru inir efniligustu

menu 1

;
peir log8u petta poroddi til amælis, at

hann poldi Birni slika skomm
,
sem hann veitti

honum, ok bu8ust peir til fylgSar me3 poroddi,

ef hann vildi raSa bætr a komum Bjarnar. pat

var eitt sinn at Bjorn kom til FrdSår, at hann sat a

tali viS puriSi, en poroddr var jafnan vanr inni at

sitja, på er Bjorn var par; en nu setst
2

hann hvergi.

puriSr
3

mælti: hugsa pu sva ferSir pmar, Bjorn,

sagSi hun, at ek ætla at poroddr hyggi nu af at

ra8a ln'ngatkomur pinar
,
ok get ek, at [peir.liafi

farit

4

a veg fyri pik, ok mun hann ætla at per

skylit eigi jafnliSa finnast. Vera må pat, r segir

Bjorn, ok kva8 visu:

Guils mundu s

vi8 vilja,

viSar ok blås
6

i mi81i,

grand
7

; fæ ek" sto8
9

stundum ;

strengs
10

,
penna dag lengslan;

alls i aptan, pella,

ek tegumst
11

sjålfr at drekka

opt horfinnar erfi

armlinns
!
gleSi minnar.

Eptir petta tok Bjorn våpn sin
,
ok gekk i broil,

ok ætlar heim
;
en er hann kom upp umDigramula,

lilupu upp fyrir honum V menn
;
par var poroddr

1

) fra [ udel, A ; her ophore JMembronhrudstykkerne A gotiske.

Herfra lægges lin ,
til Grund for Texten , især jæonfort med

Rf, Tr, IV, L, il/, H, o, a, ) soaledes Rp • scczt, Ra ; såzt

,

(såst) saacs han ingensteds, IV

;

såst, M, D

;

snst, sees, E. .
3

)

Pun«, Rfi, IV. 4
) hann sé fariun, fV,D. *) mundiin, Rfl. <“)
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vare da fuldvoxne, ogsaae ud til at blive særdeles ra-

ske Karle. De bebreidede Thorodd det, at hantaal-

modig bar den Skjændsel, som Bjorn til foiede ham, og

tilbode Thorodd at folges med ham, hvis han vilde

raade Bod paa Bjorns Overhæng. Da Bjorn saale-

des kom til Frodaa, pleiede Thorodd at holde sig rolig

inde, indtil engang, da Bjorn og Thuride ved saadan

Ledighed sade og talte sammen
,
men Thorodd dog

ikkesaaes at have taget Sæde nogensteds. Thuride

sagde da: See dig saaledes for, Bjorn, paa dine Van-

dringer, fordi jeg troer
,
at Thorodd nu ponser paa at

forebygge dit Komme hertil fremdeles, og det er min

Gisning, atde have taget afSted, forat træffe dig paa

Veien, men at han dog nok laver det saa, at I ikke da

blive lige mandstærke. Det kan nok være, svarede

Bjorn, og sang denne Vise:

At denne Dag den længste

biir, mellem Jord og Himmel,

- (tit skeer mig Harm) vi onske

maae, gyldne Kjeders Stolte!

hvis jeg i Aften, Kvinde

!

hvem Armbaand pryde, lokkes

til for tit svunden Glæde

den sidste Skaal at tomme 9
.

Derefter tog Bjorn sine Vaaben, og gik bort, samt

ag tede sig hjem, men da han kom oven for (Klinten)

Digremule, sprang fem Mænd op foran ham ;
der var

blass,, Tr. 7

) saal. grund, B,Tr. *) af, till. IF. 9

) slocS

(staft) Tr.
,0

) streng, JV. 11
)
saal lla, ft, Lo. a.i tcgjunisl, TV i

tefjunstj Tr
,
IL
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ok huskarlar hans II ok synir poris viSleggs. peir

yeittu Birni atgaungu, en liann var8ist vel ok dreng-

iliga. Gengu peir fastast at, porissynir; peir

veittu lionum åverka, en liann varS banamaSr

heggja peirra. Eptir pat leitaSi poroddr undan

me8 huskarla si'na, ok var sårr litt, en peir eigi.

Bjorn gekk leiS sina
,
partil er hann kom heim, ok

gekk til stofu. Husfreyja kvaddi griSkonu at

vinna honum heina, ok er hun kom i stofuna me8

ljos, pa sa hun at Bjorn var hloSugr mjok
;
gekk

hun pa fram ok sag8i Asbrandi
1

,
fo8ur han§,

at Bjorn var bloSugr heim kominn. [Gekk

Åsbrandr i stofu. pa spyrr hann, hvi Bjorn var

blo8ugr: e8r hall pi8 poroddr fundizt. Bjorn

svarar, ok segir, at sva var. Åsbrandr spyrr,

hversu farit liafi skipti peirra* Bjorn kvaS

:

Munat
2

liyrlesti hraustum

hr18ar mer 5
at stri8a,

heldr hef ek
4

vigi valdiV,

ViSleggs sona tveggja;

sem vi8balkar
6

volld

valdr geymi [bil falda*

e8r
8

dalsvegi deigum

draupnis skatt at kaupa.

Si8an batt Åsbrandr sar hans, ok var8 liann græddr

at heilu. poroddr sotti Snorra go8a at eptirmali

’) saal. Rp, Tr, o . a. ; Asbirni, Ra,L ; std$ Åsbrandr på upp

ok gekk til stofu, ok tdk svå til or$s: hvi ertu blcfåugr
,
Bjorn?

Asbrand stod da op, gik til Stuen
,
og talte disse Ord: Ilvi er

du blodig, Djdrti ? (V> 1) .
:
) saal, Ru, IV} D, M o, jl, ,• mun<
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da Thorodd, to afhans Huuskarle og Thorer Vedlægs

Sonner. Ue anfaldt Bjorn, men han forsvarede sig

vel og mandig. Thorers Sonner gjorde det haardeste

Angreb
;
de tilfoiede ham Saar, men han blev beg-

ges Banemand. Derpaa tog Thorodd Flugten tillige

med sine Huuskarle
;
han var ubetydelig saaret, men

de slet ikke. Bjorn gik sin Vei, indtil hankom hjem,

og gik da ind i Stuen. Huusmoderen befalede en Tje-

nestepige at opvarte ham
;
da denne kom i Stuen med

Lys
,

saae hun at Bjorn var meget blodig. Hun

skyndte sig da derfra, og fortalte hans Fader As-

brand, atBjorn varkommen blodig hjem. Asbrand

gik til Stuen og spurgte, hvorforBjorn var blodig10 :

„eller har du og Thorodd truffet hinanden?” Bjorn

svarede, og sagde at det havde været Tilfældet. As-

brand spurgte, hvilket Udfald deres Mellemværende

havde faaet. Bjorn svarede:

En tapper Kriger ikke ^

mod mig at stride nytter,

thi Vedlægs tvende Sonner
(

i Kamp jeg nu har fældet;

ei kan Vedkastets Hersker

med Slid sin Kvinde vogte;

hvo Buen svag vil spænde,

den gyldne Friis ei vinder11 .

Derpaa forbandtAsbrand hans Saar, og de bleve si-

den fuldkommen lægte. Thorodd bad Snorre Gode
**"

1
.

i
. —,. ., .. i 1

urigtig Tr» o. jl. 3
) manni, Tr

t
S; raann, M. 4

) saal, Rp ;

hefir, (hcf ek) Ra
;
hofum, Tr,TV,D, s

)
voldit, M. saal.JV;

vigbalkar, R, Tr, 7
) fyrir alda, Rp; faldna, IV. *) afir, Rp.
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um vig pqrissona, ok let Snorri
1

hua mal til pors-

nesjungs, en synir porlaks a Eyri veittu BreiS-

vlkingam at målum peim, ok ur8u pær målalyktir

at Asbrandr gekk til liandsala fyri Bjorn son sinn,

ok helt upp fébotum fyri vigin
,
en Bjorn var sekr

gorr utan um III vetr, ok for hann i brott samsum-

ars
1

.
pat sama sumar fæddi puriér at Froftå

sveinbarn, ok var hann nefndr Kjartan
;
vox hann

upp heima at FroSå, ok var snernma mikill ok

efniligr. En er Bjorn kom um haf, for hann suSr

til Danmarkar
,

ok paSan suSr
3

til Jomsborgar.

på var Palnatoki fyri Jomsvikingum. Bjorn gekk

par i [log peirra
4

, ok var par kappi kallaSr.

Hann var på i Jomsborg, er Styrbjorn hinn' sterki

vann hana; var Bjorn
s

ok til SvipjoSar, [er Joms-

vikingar
6

veittu Styrbirni
7

;
hann var ok i orrost-

unni å Fyrisvbllum, på Styrbjorn féll, ok komst

pa8an [å skog
8 me§ oSrum Jomsvikingum; ok

me8an Palnatoki liffti, var Bjorn meS honum 9

,
ok

potti hinn bezti drengr ok inn raustasti i ollum

mannraunum

40 pat sumar komu peir bræSr ut iRaun-

hafnarosi, Bjorn ok Arnbjorn. Bjorn var siftan

kallaSr Breiftvikingakappi. Haf8i Arnbjorn på

g68a peninga ut haft, ok keypti liann pegar um

*) saol . Ra,JV,M,D

;

svå, Tr, ; utydeligt i Rp. 2
) Eptir, der-

efter, till. TV,D, 3
) i Vindland, til Vendernes Land, till, JV,D,

M, 4
)
viki'ngalog, JV,D,F, 5

) Bjorn for, Tr, TV, vifc

Jomsvikingum, peir, IV, 7

)
Styrkari, IT, ") braut, TV;

burt, D, ?) f>eim, dem , Rft .
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om at paalage sig Eftermaalssagén for Thorers Søn-

ners Drab, og Snorre lod Sagen indstævne tilThors-

næs Thing, menThorlak afEyres Sonner stode Bre-

devigsmændene bi i de Sager, som havde det Ud-

fald, at Asbrand maatte forpligte sig, ved Handsel12
,

for sin Son Bjorn og udredte Pengeboder for Dra-

bene, men Bjorn blev kjendt skyldig til Landsforviis-

ningpaa3 Aar, og togbort fra Landet inden Somme-

rens Udlob. Idensamme Sommer fodte Thuridepaa

Frodaa et Drengebarn, som blev kaldet Kjartan
;
han

voxtetil hjemme paa Frodaa, og blev tidlig stor og

haabefuld. Da Bjorn kom (til Norge) over Havet,* rei-

ste han sydpaa til Danmark
,
og derfra mod Sonden

til Jomsborg. Da var Palnatoke Jomsvikingernes

Anforer. Bjorn underkastede sig deres (Laug og)

Love, samt kaldtes der en Kæmpe13
. Han var i Joms-

borg, da det blev indtaget af Styrbjorn den Stærke.

Bjorn drog og til Sverrig, da Jomsvikingerne der stode

Styrbjorn bi. Han var ogsaa i Slaget paaFyresvalle,

hvor Styrbjorn faldt
,
og undslap derfra til Skoven

med andre Jomsvikinger14
. Saa længe som Palna-

toke levede, var Bjorn hosham, ogansaaes for atvære
/

en særdeles brav Kriger, som med stor Kjækhed ud-

holdt alle Slags Besværligheder

40 Den Sommer15 ankom Brod rene Bjorn

og Arnbjorn udenlands fra, til Ronhavns Munding.

Bjorn kaldtes, fra den Tid af, Bredevigsboernes

Kæmpe. Arnbjorn havde da medbrag t en god Deel

Penge, ogkjobte om Sommeren strax efter Ankom-
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samarit, er hann kom ut, land å Bakka i Raun-

hofri, [ok ger8i |>ar hu vårit cptir. Hanri var um
yetrinn at Knerri, me8 por8i blig, magi suium'.

Arnbjorn var engi åburSarmaSr ok famålugr um
fiesta luti

,
en liann var po hinn gildasti karlmaér

um alla luti. Bjorn, bro8ir hans, var tilhalds-

ma8r
2

mikill er hann kom ut, ok helt sik vel
5

,

pviat hann hafSi samit sik eptir siS
A

utlendskra

hofSingja
5

;
var hann maSr miklu friSari

6
en Arn-

bjorn, en i ongu var hann ogildari maSr, en

reyndarimjok i framgaungu 7

, [er hann hafSi framat

sik utanlands
8

. Um sumarit, på er peir voru

nykomnir ut, var stefnt
9

fjolmenn t mannamot

fyri norSan heiSina, undir Haugabrekku 10
inn frå

FroSårdsi, ok riSu peir kaupmenninnir allir i

litklæSum
11

. Ok er peir koma til mannamotsins,

var par mart manna fyrir. par var puriSr lius-

freyja frå Fro8å, ok gekk Bjorn til tals vi8 hana,

ok lag8i engi ma8r partil or8; potti monnum [at

vonum, at peim yr8i hjaldrjugt
12

,
svå långt sem i

milli funda hafSi verit. par ur8uåverkar me8 monn-

um um daginn; par var sær8r til olifis ma8r pfeirra

norSanmanna, ok var hann borinn undir [risrunn

einn
13

,
er sto8 å eyrinni

,
ok hljop bloS mikit ur

sårinu, ok sto8 blo8tjorn i runninum. par var

*) fra [ till. 7P’i I>>Mi L.
2
) saal. TV,Mt D; 3bur«arma«r,

JR,Tr. 3
)

val, som ellers ofte , IV. 4
) saal. Ra,p; hir«si«um,

Hofskikke, Tr,W•
s
) **«*• Rå; manna, Rp. *) séligri, an-

seeligere, TV, D. 7
)
orrostum ok einvigum, Fægtninger ogTve-

kampe
,
IV,M. «) till Ra, p> TV,H,F o. fl.; udel. Tr. 9

) sett,

sat
y
TV,D; lagi«, M. ,0

)
Haugabrekkum, M, L. 1 *) ok létu



UDDRAG AF EYHBYGGJA. 753

sten en Jordeiendom paa Bakke ved Ronhavn
, hvor

han satte Bo i detnæstpaafolgende Foraar. Imidler-

tid opholdt han sig, Vinteren over, hos sin Svoger

Thord Blig paa Knor. Arnbjorn holdt ikke af at vise
9

nogen Pragt, og talte kun lidetom de fleste Ting, men
han var dog en særdeles dygtig Mand i alle Henseen-

der. Hans Broder Bjorn var meget stadselig, da han

kom til Landet, og levede hoit, fordi han havde dan-

netsig efter udenlandske Herrers Skikke. Han var en

meget smukkereMand end Arnbjorn, og stod i intet

tilbage for ham, samthavde en meget storre Erfaring.

Om Sommeren, da de vare nylig komne til Landet,

havde man sammenkaldt ettalrigtFolkemode under

Hoibrinken 1

6

nordenfor Hed en, udenfor Frodaas Ud-

lob. Derhen rede alle Kjobmændene i farvede Klæ-

der. Da de kom til Modet, vare mange Folk samlede

der. Der var Huusmoderen Thuride fraFrodaa;

Bjorn gik hen, for at tale med hende, og intetMenne-

ske havde det mindste derimod, da man syntes det

var rimeligt nok at deres Samtale blev noget vidtløf-

tig, fordi der var forloben en saa lang Tid, siden de

sidst havde seet hinanden. Der var, om Dagen, op-
#

staaet et farligt SlagsmaaL Een af Nordenfjeldsmæn-

dene havde faaet dodelige Saar, og var bleven baaret

under en Kratbusk paa Flodbredden; meget Blod

strommede ud af Saaret og havde samlet sig som til

en lille Pyt i Busken. Der var Drengen Kjartan, Son

allvel yfir ser, till. JV,D,F.
12

) vorkunn, at fau toluftu

mart, 1

3

) viftirunn, en Pilebusk
,
JV

i

vitJarrunn, en

Lund, M.
GronlnmU historiske Mindesmærker. I Biml.



754 UDDRAG AF EYRBYGGJA.

sveinninn Kjartan, sonr purlSar fra FroSå; liann

liaf&i oxi litla i liendi; liann liljop at runninum,

ok laugaSi oxina i bloSinu. En er peir Hefåsynn-

ingar ri8u suSr af manna mdtinu, spyrr porSr

bligr, hversu a liorfist um tal meS peim puriéi at

FroSå. Bjorn let vel yfir. på spurSi pdrSr, [hvort

liann liefSi séS um daginn
1

sveininn Kjartan, son

peirra
2

porodds allra saman. Så ek liann, segir

Bjorn. Ilvern veg leizt per å liann? segir porSr.

pa kvaS Bjorn visu pessa

:

Sa ek livar rann i runni

[runnr
3

at fenris brunni
4

ægiligr i augum

iSgliki mer likr
5

;

låta
6
peigi

7

prjotar*

pat barn vita
9 marnar

10

bestå
11

lileypirastar

lilunns sinn foSur kunna.

pdrSr mælli: livat man poroddr nu til scgja, bverr

ykkar eiga mim sveininn? pa kva§ Bjorn visu:

pa mun poll in mjofa

porodds 12
aSalbjora

1

3

,

fold unni mer falda
14

,

fannbvit gelu sanna,

ef attgofug ætti ,

’) satlu ok, saae du ogscia, TV. 2
)

yftarn, eders, TV
j

y$ar.

Dj ykkar, F. 3
) runus, TV. «) fra [ reigistjarnar af veigi, O.

s
) saal. Tr, ;

abbrevieret som likar i Ra 3 (? ; brikar, TV,M. 6
)

la tat, Tr. 7
) feyi, saaledes 1V\M, Jr j f)ygi, Ra, (i, o. Jl.

fl

)

J)jdtar, Tr. 9
) saal . Up, Tr. o. Jl. ;

vit a, Ra. 10
)
saaledes S;
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afThuride fraFrodaa, tilstede. Han havde en lille

Oxe i Haanden, lob til Busken og badede Oxen i Blo-

det. Da Sondenfjeldsmændene rede sydpaa fra Fol-

kemodet, spurgte Tliord Blig, hvad Vending Bjorns

og Thurides Samtale havde taget. Bjorn lod som om
han var vel tilfreds dermed. Da spurgte Thord, om
han den Dag havde seet Drengen Kjartan, Son af

Thorodd og dem allesammen. Ham saae jeg, sva-

rede Bjorn. Hvorledes syntes dig om ham? sagde

Thord. Bjorn fremforte da denne Vise:

Jeg saae, hvor lob i Lunden •

til Ulvens Brond en Pode,

forfærdelig af Oine,

mig lignende til Prikke

;

dog slette Folk tillade

ham ei, sin rette Fader,

som Havets Heste trætter

paa hurtig Fart, at kjende 17
.

Thord svarede: Hvad vil vel Thorodd nu sige der-

om, hvem af eder Drengen virkelig tilhorer ? Bjorn

sang da denne Vise:

Da smækker sneehvid Kvinde,

som herligst Drik tilbyder

og som mig elsked stedse,

vil Thorodds Gisning sande,

naar hun, den ædelbaarne,

mavrnar, Ra,ft, Tr,JV}D yM o. Jl,
J1

) hestar, W* 1

2

) saal.

Tr, W o. fl,; pdroddr, Ra,ft.
13

) a^albjdri, Wi t4
) saal,

Tr o, Jl,

;

fdldu, Ra, ft ; favldu, TV, M, D

,

(48*)
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auSbrik sonu llka,

enn em ek gjarn til gunnar,

gjalfrelda mer sjalfum.

porSr mælti: pat mun pa vera yftr raS at eigast

fatt vift, ok snua fra hug sinum, par sem purfår

er
1

,
pat man vera gott raft, segir Bjorn, en flrr er

pat minu skapi
,
po at viS nokkurn mannamun sé

at eiga, par sem Snorri er, bro8ir hennar. pu ser

nu ra8 fyri per, segir pdrftr, ok. skildi par tabt

meS peim. Bjorn for nu lieim tilKambs, ok tok

par bustjorn, pvi at fa8ir hans var pa andaSr.

Hann lidf ferS sina um vetrinn yfir lieiSi
,

at hitta

puriSi, en po at poroddi pætti pat illa, pa potti

honum ser ohægt vera bætr a at ra8a, ok taldi pat

i hug ser, liversu bart liann liafSi af fengit, pa

er liann haf8i [um vandat hagi
2

peirra, en hann

sa, at Bjorn var nu miklu kraptameiri en fyrr.

poroddr
3

keypti um vetrinn at porgrimu galdra-

kinn, at lion skyldi gora hriS viSri at Birni, pa er

hann færi um lieiSina. pat var einn dag at Bjorn
t

for til FroSar, ok um kvoldit, er hann bjost heini

at fara, var pykt veSr ok regn nokkut, ok var

hann heldr si8buinn. En er hann kom upp a

heiSina, kolnaSi ve$rit ok dreif
4

;
var pa sva mirkt,

at hann sa eigi [leiSina fyri ser. Eptir pat laust a

hrid me$ svå mildu hreggi
5

,
'at hann fékk varia

*) ok girnast ekki til hennar, og ikke nære Begjerlighed til

hende
t
till.

2
) vi$ leitat, at vanda ura hag, My JV \

D
har heraf blot de to forste Ord. 3

) tok fat ra$a at hann, greb

til det Raad\ at han, till. IV, M,D%
4
) gorl&i J>a a drifu inikla.
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er Moder til de Sønner,

der ligne mig; til hendeO O *

end kjærlig Lyst jeg nærer18
.

Thord sagde, det vil være tilraadeligst for eder at

have kun lidet med hinanden at g jore
,
saa at du ven-

der dine Tanker fra alt det som vedkommer Thuride.

Det er vel et godt llaad, svarede Bjorn, men det er

meermodmit Sind, skjont jeg kommer til at strides

med en noget anseeligere Mand, nemlig hendes Bro-

der Snorre. Du har nu selv dine Sager at passe, sagde

Thord, og saaledes sluttedes deres Samtale. Bjorn

tog hjem til Kamb, hvor han overtog Boets Besty-

relse, fordi hans Fader da var dod. Om Vinteren fo-

retog han sig en Reise over Heden til en Sammen- ,

komst med Thuride, men skjont Thorodd ei syntes

godt derom, fandt han det vilde Blive Besværligt at

raadeBodderpaa, og overveiede ved sig selv al den

Ulykke
,
som for havde rammet ham, fordi han da

sogte at forstyrre deres Forbindelse, men han saae til-

lige, at Bjorn nu havde meget storre Kræfter end for.

Om Vinteren formaaede Thorodd (Troldkvinden)

Thorgrima Galdrekind dertil, at hun skulde frem-

hexe ondt Veir over Bjorn, naar han tog over Heden.

En Dag, da Bjorn var gaaettilFrodaa, og han om Af-

tenen agtede at begive sig hjem, var Veiret tyktmed

nogen Regn, og han kom noget sildig afsted. Da han

kom o]) paa Heden, blev det koldt og fygede tillige.

Da var det og blevet saa morkt, at han ikke kunde see

JV,F. s
) fra [\ei% sina , ok er a laust veftrinu, var fat me^

svi miklum kynzlum, JV
,
D.
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styrt ser; tdk få at frysta at honum klæftin, er

hann var åftr alyatr; for hann fa ok svå villr, al

hann vissi eigi, hvort hann horffti. Hann [hitti

um nottina
1

hellisskuta einn, ok for far inn i,

ok var far um nottina, ok liaffti kalda buft. på
kvaft Bjorn

:

Mundit hlyn um hyggja

hafleygjar vel heygi

su er berr
2

[1 vo
s

vifta

våftir, minu råfti,

ef eldnjorun
5

oldu
G

einn
7

vissi mik steina

hirftifoli
8

i lielli
L '

hafviggs kalinn liggja.

[Ok énn kvaft hann 9
:

Silda skar ek svana fold
10

,

suftum, fviat gæi“ bruftr

åstum leiddi oss fast
12

,

austan meft hlaftit flaust.

Vifta gat*
3

våsbuft
14

/viglundr, nu um stund

lielli byggi r hugful Ir

lnngat fyri konu bhig.

Bjorn var uti III dægr 15
i liellinum, åftr upplétti

hriSinni, en få ratafti
16 hann af heiftinni hit 1111

*) rataSi u. n. d, JF
t
M,S,N. 2

)
saal. Tr,W o. a .; ferr,

Ra
} p o. jl. 3) jfa> jViNt 4) Tr

#

s)
S(l(tL Tr, JV,K, T

>

eldnjornun, Ra,p,F,I» 6
) oldu, TrJV. 7

) ein, (einn, einan) Tr.
a
) hirfci J>avll, Tr,JV. °) udel, Tr. 10

) fald, Tr. J1
) gæ, Tr.

1

2

) fatt, Ra
, p, L.

1

3

)
ek, till. JV.

n) saai Tr> m, ,S, T
}
I,
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Veien fyr sig. Derefter overfaldles han afen svær

Stormbyge incd stærk Regn, og strax derpaa gav det

sig til at fryse, saa at hans Klæder, som forhen alt vare

hievne gjennemvaade, hleve stive af Frost; da foer

han og saaledes vild, at han ikke vidste, til hvilken

Kanthansaae. Om Natten trafhan en fremragende
\ %

Klippe, som dannede en lille Hule, i hvilken han sogie

Skjul; der var han om Natten og havde en kold Bo-

lig. Da sang Bjorn

:

Den Kvinde, som i Klæder

sig hyller nu, ei vilde

vel synes om min Vaaning

i Storm, som Skoven boxer,

hvis hun, guldprydet, vidste

af jeg, som for paa Havet

har Skibe fort, forfrossen

i Klippehulen ligger10 .

1

Endvidere sang han dette:

Silds og Svanes Mark med Kjol

ploied jeg, thi herlig Kvinde

varmest Elskov os bod, —
osten fra med ladt Skib;

Ondt doiet tit har

Krigshelten nu en Stund,

Hulen byder ham Leie

her, men ei den skjomies Barm20
.

Bjorn tilbragte J;re halve Dogn21
i Hulen, forend Uvei-

ret sagtnedes, men paa det fjerde fandt han rigtig Vei

Ni volig bu<5, na,p,L. *
*) nætr, tr,V. l6

)
*aal. IV

i

bomst,

M i kom, Ji, Tr%
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dægrit, ok kom på heim til Kambs. Hami var

prekaSr mjok
;

spurSu lieimamenn liann
,

livar

hann liefSi verit um veSrinn. Bjorn kvaS

:

SpurSust var und vorSum

verk Styrbjarnar merkjum

;

jarnfaldinn
1

I1I08 oldum

Eirekr i dyn geira; *

nu traS ek liauSr um hei&i

hundvillr, pvi ek fal illa

viSa braut, 1 vatri

vffs gjormnga drifu.

' Bjorn var nu lieima um [hri8, partil er vetrinn leiS

af
2
. Um vorit gor8i Arnbjorn brd8ir hans bu a

Bakka 1 Raunhofn, en Bjorn bjo a Kambi ok liafSi

rausnarbu mikit

47 .

3Um sumarit [petta hit sama
4
bauS por-

oddr skattkaupandi Snorra gofta, magi sinum,

til lieimboSs til FroSår, ok for Snorri pångat vi8

[hinn IX mann 5

,
en er Snorri sat at lieimboSinu,

*
1

*

på kærSi poroddr fyrir lionum, at hann pottist

hafa [bæSi skomm ok skapraun
6

af ferftum

Bjarnar Åsbrandssonar er liann for at hitta

purifii, konu lians, en systur Snorra go$a; sagSi

poroddr at [Snorri ætti bætr at rå8a å peim
vandræftum 7

. Snorri var at heimboSinu nokkurar

*) Tr. indskyder: (er). 2
) saal, 7V,D,F,Mi um vetrinn,

li, Tr, o, fl, °) Herfra, til Afdelingens Slutning, lægges især

Membranen C til Grund for Texten ,
A
) eptir sættargjcirSina,

efter Forliget
, IV,

F o . /. s
) saaledes ir, D

}
F

\
M ; XX menn,

med 20 Mændt Tri vi$ XX mann, selu tyvende, Ha, p o.fl.
6
)

saal, R,Tr ; skapraun ok ska$a ok svmrfting, 7F; sman ok
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af Heden, ogkom hjem til Kami). Han var meget for-

kommen. Husets Folk spurgte, hvor han havde

været i det onde Veir. Bjorn sang:

For under Styrbjorns Faner

vi kæmped, og det spurgtes

;

staalklædt i Landsestormen

da styrted Erik Hæren;

paa viden Hede vanke

forvildet nu jeg maatte,

fra riglig Vei, det voldte

den Slud en Hex mig sendte 2 ".

Bjorn holdt sig nu hjemme en Stund, indtil Vinte-

ren var forhi. I det Foraar satte hans Broder Arn-

bjorn Bo paa Gaarden Bakke ved Ronhavn, men

Bjorn boede selv paa Kamb, og forte der en meget an-

seelig Huusholdning

47. I denne samme Sommer, (efter Forliget)23
,

indbod Thorodd Skatkjober Snorre Gode til etGjæ-

stebud paa Frodaa, og Snorre tog did, selv niende.

Medens Snorresaaledes opholdt sig der, besværede

Thorodd sig for ham derover, at han tyktes at han

havde baade Skam og Ærgrelse afBjorn Asbrandsons

idelige Besog hos Thuride, lians Hustru, men Snorre

Godes Soster, hvorhos Thorodd sagde at Snorre bur-

de raade Bod paa dette Onde. Snorre tilbragte nogle

svrvirfcmg, C. 7
)

sacil, R{1

;

honum fiætti Sn. eiga at r. b. a

v., det tyktes ham, at o. s, Ra; lionum Jiætti mjbk til Jiess

koma at ra5a Ltit a fossil, han ansaae det for meget vigtigt
, at

Rod blev raadet herpaa, IV, F ; li. f. til Snorra koma at rcka

rcit (rétt) sli'kra vandræ&i, det tilkom Snorre at gjennemgaae,

(afgjore rette ligen) denne fortrædelige Sag
,
C} M»
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nætr; leiddi pdroddr lianu ul meS sæiniligum

gjofuin. Rei8 Snorri pa8an su8r
1

y fir hei8i, ok

gor8i pat or8 å fyri vmonnum at hann pottist eiga

erindi til slups lHraunhofn* en petta var um suinar,

um tunann ir« En på er peir komu suSr å Kambs-

hei8i, pa tdk Snorri svå til orSa: hér niunuin ver

ri8a af heiSinni hjå Kambi; vil ek y8r pat kunnigt

gora, segir liann
,

at ek vil fara at Birni ok [drepa

liann
2

,
ef færi gefr. å, en eigi mun ek sækja hann i

bæ sinn, pvi at [liann er ramligr
3

,
en Bjorn er

ma8r hrauslr ok harSfengr, en ver hofum alla

litinn; en péi.in monntnn belir Jitt sottzt
4

ofrnienni

slikt i hus inn, er me8 meira alla forti til, sem dæmi

linnast til, [på er peir Geirr go8i ok Gissurr livi ti

'

sottu heim Gunnar at HliSarenda i hus inn me8

LXXX manna, en hann var einn fyrir, ok ur8u

po margir
0

sårir, en sumir féllu, ok [liurfu pa

pd
7

frå atsdkninni, å8r Geirr
8

go8i fann [af

skynsemi sinni, at lionuin eyddust
9

skolin
1

0

;
ok

meS pvi at Bjorn sé u ti, sem likligt er at veramuni,

at perridagr er gd8r, på ætla ek per, Mårr IVændi,

at sæta åverkum vi8 liann, ok [sé pu 11
svå lyri,

at [Bjorn er engi klektingama8r
;

er mer
12

fångs

van af lrekum ulfi, par er hann er, ef hånn fær

eigi, pegar i fyrstu, på åverka, at honum nægist

l

) udei. R,Tr. 2
) laka hann af lifi, 22, Tr, TV, F.

3
)
hus

cru lier sterk, Tr. 4
) al sækja, till. C.

5

) a (af peim, W)

;

Geir, (porgeiri, Tr,Ra yp,Lt M,F) go?>a ok Gissuri hvua, pa cy

peir, 22, Tr, TV.
c
) sumir, 22, Tr, W. 7

) letlu, Tr,R. *)

porgeir, Tr, 22a, (l, F. 9
) fækkuSust, Tr,Ru

y p.
,0

) skotvåpn-

in, Tr, Ra,p.
1 ’) sja pa,. Tr. 3

:

) hann er e. klektunarmaAr,

i
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/

Dage ved Gjæstebudet, hvorefter Thoroddgav ham

anstændige Foræringer til Afslced. Derfra red SnerreDO
sydpåa over Heden, og fortalte der til Folk, athan ag-

tede at tage til Handels-Skibet i Ronhavri. Delle be-
O

gav sig om Sommeren, da Hoavl dreves paa Hjem-

memarken. Da de vare komne mod Sonden, paa

Kambshede, fremforte Snorre disse Ord : Her skulle

vi ride ned afHeden ved Kamb; nu vil jeg lade eder

det vide, at jeg vil hjemsoge Bjorn og bringe ham af

Dage, dersom Ledighed gives dertil; dog agter jeg

ikke at anfaldeham i hånsGaard, thi den er stærk ai

Bygning; Bjorn er én tapper og liaardfor Mand, men

vi have kun liden Styrke, og dethar tit været vanske-

ligt for Folk, som droge mandstærkere ud, at faae

Bugt med en saadan Kæmpe, ved at anfaldeham i Hu-

set, hvilket ældre Begivenheder vise, som den, da

Geir Gode og Gissur den Hvide overfaldt Gunnar paa

Hlidarende i liansHuus med 80 Mand, men han for-

svarede sig ene, og dog bleve mange saarede, men

nogle faldt, saaat de endog maalte opgive Anfaldet,

indtil Geir Gode udfandt ved sin Klogskab, at han

manglede Skyderedskaber2

4

. Dersom da Bjorn nu

er ude, som er sandsynligt, da del i Dag er lort Veir,

saa overdrager jeg til dig, Frænde Mar, at tilfoie

ham det forste Saar, og du maada see dig saaledes*

for, at Bjorn visselig ikke er nogen Klynker; hvor

han er, kan man vente en god Dyst af en grisk Ulv,

hvis hanikke strax i Forstningen faaer de Hug, som

ok er £ar, Tr,R,TV

;

.... glettinganiaSr, F. J3
) 'innist skjult,

Tr,R,W ; vinni skjotliga, AI, F.

i
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til båna; ok nu riSa peir ofan at lieiSinni ok al

bænum. på så peir, at Bjorn var [heima å velli,

ok rak saman vagar
1

sinar, par voru aungvir

menn hjå lionum
,
ok eigi våpn, nema litil ox ok

inikill tålguknifr, hann var spannar
2

fyri framan

hefti
3

,
er liann liaféi [tekit ur borunum 4

meft.

Bjorn kappi
J

så nu at peir
6
ri8u

7
å vollinn okkendi

pegar mennina. Var Snorri i [blårri kåpu 8

,
ok

reiS [i fyrra lagi, en
9

pat var fångaråS Bjarnar,

al hann greip upp tålgukmfinn, ok [greip hnefan-

um fast uin skaptit
10

;
gekk snuSigt i moti peim,

[ok er peir fundust, greip hann annarri liendi

kåpuknappana framan å brjostinu
,

en annarri

hendi
11

linefaSi harin knifinn
12

,
sem lionum var

liægast at leggja fyri brjost Snorra, ef lionum

syndist. Bjorn lieilsaSi peim pegar peir fundust,

en Mår 13
féllust hendr um tilræSi vi3 Bjorn, pviat

lionum potti Bjorn skjotligr til meins viS Snorra,

ef lionum væri nokkur ofriSr syndr. Eptir petta

sneri Bjorn i veg meS peim, ok spurSust almældra

liSinda. Bjorn helt peim tokum
,

. sem hann liaf8i

fengi t i fyrstu. Si'San tok Bjorn til orSa: paiin

veg er håttat, Snorri
14

,
segir hann, at

15
ek

dyljumst ekki vi8 pik, at ek hafi gort på luti til

‘) saal. ogsaa, M,F; vogur, 2
) halfrar alnar, en

halv Alen
,
G .

3
) skapt, S. 4

) at taka lir vagarborunuin, Tr,

JR,M (vagargbtunum, F)

;

er liann haffti lir raufuni, JV.
s
)

till. W,T>,F. 6
)
Snorri goSi, till. F, Tr. 7

) ofan af hetøinni,

till. iS. 8
)
blaSakapu, D, F. 9

) fyrstr, F,Tr. 10
) udel. Tr,F.

11
) hann tok annari hendi kapucrmina, er feir Snorri fundiLst,

en annari
;
Med den ene Haand tog han fat i Snorrcs Kaahe-
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bankan havenok af til den visse Dod. De rede ned

fra Heden til Gaarden. Bjorn var ude paa Hjemme-

marken, og tomrede paa sin Arbejdsvogn. Han havde

intet Menneske hos sig og ei heller nogen Vaaben,

undtagen en lille Oxe og en stor Tollekniv af et

Spands Længde foran Hæftet, hvilken han havde

k brugt ved dette Arbeide, til Hullernes Afrunding.

Kæmpen Bjorn saae nu, at de rede ned til Marken, og

k jendte strax Mændene. Snorre havde en hlaa Kappe

over sig, ogredforan. Bjorn fattede den Beslutning

al han strax greb Tollekniven, og holdt Skaftet fast i

sin Næve, gik dem rask i Mode, og da de traf hinan-

den, tog han med den ene Haand fati Knapperne paa

Snorres Kappe, foran paa Brystet, men med den an-

den Haand holdt han Kniven saaledes fast, som det

vilde falde ham lettest at gjennembore Snorres Bryst

dermed, hvis han skulde finde det for godt. Bjorn

hilste dem
,
da de modtes

,
men Mar lod Hænderne

synke fra Anfaldet paa Bjorn, som forekom ham at

kunne i en Hast blive farligt for Snorre, hvis man gjor-

deham nogen Overlast. Derefter gav Bjorn sig paa

Veien med dem, og de spurgte hinanden om alminde-

lige Nyheder. Bjorn holdt sig i den samme Stilling,

som han havde taget fra forst af. Ellers fremforte

han folgende Ord: Vort Mellemværende er saa be-

skaffent, Snorre, sagde han, at jeg ikke skjuler det for

dig, at jeg har foretaget mig de Handlinger mod eder,

ærme
,
da de kom sammen

,
men med den anden

, 71, Tr•
1

2

) ok

helt, og holdt den
,
till. S. ") Måfi, IV, M. 14

) brindi, till

Tr. 1S
)
till Tr, R, L, TV,
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ySar, er per mættut sakir å gefa, [ef |)ér viklut'
;

er mer ]3at sagt, at per hafit pungan hug* å mer.

Nu [vil ek
2

,
ef per eigit erindi vift mik onnur, en

liafa komit hér um farinn veg, at kér lysit yfir kvi,

cn ef kat er ekki, på vil ek at kér heitit mérgriSum,

ok mun ek aptr hverfa
,
kviat ek em ekki leiSififl.

[Snorri svarar
3

: pann veg hefir pu or8it fångsæll

a fundi varum, at pu munt griS liafa at sinni,

liverngan veg sem å§r hefir ætlat verit; en kess

vil ek hiSja pik, at på [låtir af héSan fra
4

at fifla’

puriSi [systur mina
6

,
kviat ekki mun um heilt groa

meS okkr, ef pu heldr tekpum hætti um kann

hl ut. Bjorn sagSi: kvi einu vil ek heita pér, at

ek endi, en ek veit eigi
7
hversu ek fæ [gætt pess",

ef vi§ puri8r erum samhérafts
9
. Snorri segir:

pik heldr ok ekki hér sva mikit, at pu megir eigi

lata hér liéraSsvist. Dagsanna er pat, segir Bjorn,

skal nu ok sva vera, siSan pu ert sjålfr kominn,

ok pann veg, sem fundr var er orSinn, ok mun ek

nu ok pvi heita per, at piS poroddr skulut eigi

hafa skapraun af [pvi, at fundi okkar puriSar heri

saman hina næstu vetr. [på gorir pu vel, segir

Snorri
10

. Skildust eptir pat, ok for Snorri til

skips
,
ok paSan heim til Helgafells. Bjorn for

annan dag eptir su§r i Hraunhofn, ok réS sik par
\

til utanferSar på pegar. peir urSu allsiSbunir,

udel, Tr. 2
)
er mer bezt at skapi, segir liann, Tr. 3

) udel

.

Ra,L. 4
) heftir (heft, R§, Tr) pik at héft&n af, Ra,L,M,F ;

hættir heSan i fra, IV, D. 5
)
glepja, Tr,K,M,F. 6

) udel. Tr.

7
) till. Tr,R,L,TV. 8

) pat efnt, Tr

;

til gætt, TV. 9
) sams

.héraSs, Ra,TV. l0
) udel. Tr,R.
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som I vel kunde saggivc mig for, hvis i vilde
;
man har

og fortalt mig at I har noget Ondt i Sinde mod mig.

Nu onsker jeg, at hvis I har nogen andre Ærender til

mig, end at være komne her paarAlfarvei, at I nu er-

klærer det, men hvis det ikke er Tilfældet, da begje-

rer jeg at I giver mig frit Leide, og davil jeg vende til-

bage, thi jeg gaaer ikke i nogens Ledebaand. Snorre

svarede: Du har gjort et saa heldigt Greb paa denne

vor Sammenkomst, at du for denne Gang skal have

sikkert Leide, hvorledes end det i Førstningen var

meent, men det viljeg forlange afdig, at du herefter

holder op med at forfore min SostcrThuride, thi det

vil slet ikkekomme til noget oprigtig t Forlig mellem

os, hvis du fremturer, som duhar begyndt, i den Hen-

seende. Bjorn svarede: jeg vil kun love dig det,

som jeg agter at holde, men jeg kan ikke vide, hvor-

ledes det bliver mig mueligt, livisTlmrideog jeg bli-

ve begge i det samme Herred. Der er ogsaa intet,

sagde Snorre, som holder dig her saa fast, at du

jo kan forlade Herredet. Det er klart som Da-

gen, svarede Bjorn, og det skal nu blive saaledes, si-

den du er selv kommen hid, og i Betragtning af,

hvorledes det ergaaet til ved vort Mode
;
og skal jeg

da forsikkre dig derom, at hverken du eller Thorodd

skulle ærgre eder derover, at jeg og Thuride have

nogen Sammenkomst i de næstpaafolgende Aar. Deri

gjor du vel, svarede Snorre. De skiltes derefter ad,

og Snorre tog til Skibet, men derfra hjem til Helga-

fell. Anden Dag derefter reiste Bjorn sydpaa til llon-

havn, og bestilte da Skibsrum for sig til en Uden-
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loku lit landnyråing, ok viftraSi [heldr Jraliga um
haiistit uti\ Til Jess skips spurftist ekki si8an

langa tuna

64. [GuSleifr hét ma8r; hann var Gu8-

laugsson
2

[hins auSga or StraumfirSi, broftir* por-

finns er Sturlungar eru fra komnir. Guftleifr var

farmaSr mikill. Hann atti knor [einn mikinn
4

,

en annan porolfr Eyra-Loptsson 5

; Ja er Jeir

borSust viS GyrS, son Sigvalda jarls, Ja let

Gyr8ir auga sitt. pat var ofarla
6

a dogum Olafs

konungs
7

ins helga, er GuSleifr hafSi siglt
8

kaup-

ferS
9

til Dyflinnar, en er hann sigldi [vestr
10

,

ætla8i hann [at sigla
11

til Islands. Hann sigldi
12

fyri vestan Irland, ok fekk landnyrSing [mikin
1
*,

ok rak Ja langt vestr i haf ok [i utsuSr
14

,
sva al

Jeir vissu ekki til landa, en Ja var mjok a liSit

sumarit, ok hétu Jeir morgu ,
at Ja [skyldi bera

16

ur liafinu
,
ok Ja kom Jar ,

at Jeir ur5u viS land

varir. [pat var mildt land
16

,
en eigi vissu Jeir

[hvert land
17

Jat var. pat raS toku Jeir Gu5-

leifr
18

,
at Jeir sigldu at landinu, Jviat [Jeini

leiddist'
9

at eiga lengr viS hafsmegnit
20

* peir

’) pat laungum um sumarit, den (Vind o: Nordost) holdt meget

længe ved den Sommer, Tr ; lengi u. s., G; pat langa hrift um
haustit, i Efteraaret, JV,D, 2

) till, de ovrige saaledes

:

h. v.

son Guftlaugs hins auftga, en Son af Gudlog den Hige , JV,D,E,

F,II,K,N, Pi s. Gunnlaugs h. a., Son af Gunlog d. r. , urigtig,

Ra
, p, Tr, Lt

M,F. 3
) saal. i?, C, Tr, TV, M,F o. a. ,* broftur, C,

E,0, 4
) till, R,L,M, F,Tr ; annan, JV

*

s
) son Eyrar-Lopts,

Tr
f
Rp,M; Loptsson, 1V,E,K,P. 6

) ofarliga, Tr.,R o. flf
7
)

udel, Tr
f Ro,f, 8

)
udel, Tr,R,L,JV,M, 9

) vestr, vestpaa

,

till, Ra,ft f
L,Tr,M. ,0

) vestan, vestfra, R<t,p,L,JV,M. 11
)
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landsreise. De (Skibsfolk) bleve noget sildig fær-

dige, og gik til Seils med Nordostvinde, som boldt næ-,

sten bestandig ved i det Efteraar paa Havet. Til dette

Skibborte man siden intet i etmeget langt Tidslob

64. Gudleif lied en Mand, som var en Son af

Gudlog den Rige fra Slroms fjord, og en Brodér til den

Thorfinn, fra hvem Sturlungerne nedstamme25
. Gud-

leifvar en dygtig Sofarer. Han eiede en stor Knor,men

Thorolf, Son afEyra-Lopt, en anden. Da dc sloges

med Gyrd, en Son af Jarlen Sigvald, mistede Gyrd

sit (ene) Oie20 . Det begav sigiKong Olaf den Helliges

sidste Levetid at Gudleif var dragen ud paaenllan-

delsreise til Dublin, men da ban scilede (derfra) mod

Vesten, agtede ban sig til Island. I det ban var kom-

men vesten for Irland, opkom en heftig Nordostvind,

.

som drev dem vesterpaa langtud i Havet mod Syd-

vest27
,
saa at de ikke, vidste af nogetLand at sige (i

Nærheden), men det var allerede langt ude paa Som-

meren, og de gjorde mange Lofter, for at de kunde

komme over Havet28
,
og det skete da, atdesaaeLand

langtborte. Det var et stort Land20
,
men de vidste

aldeles ikke, hvilket Land det var. Gudleif og lians

Skibsfolk toge den Beslutning at seile til Kysten, thi de

vare kjede af at drive længere omkring paa det store

udel R, L, TV,M. l2
) fra det andet [ udel. Tr, urigtig. “)

till, M

}

austanveftr ok landnyrftinga ,
Ostenstorme og Nordost-

finde
,
Tr, Ru, (l, L

,
TV. 1 *) til iitsuSrs, 31. 1

5

)
bæri, Tr, R, L

.

l6
) udel. TV. 17

) hvat landa, //^-hvaSa land, 31.
lH

) till. L,
/

TV, Tr. 1

9

) J>. J)Otti illt, Tr, R, L. 20
)

saal. ogsaa Ra, L,M
, F;

landsmegnit, det store Land (Fastland) Tr.,Rfi i
hafsmegin, W,D.

Gronlnnds historiske Mindomsærker. 1 Bind. (49) '

*
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fengu [bar hofn go8a, ok er peir boféu far litla'

stund vi5 land verit, kornu menn ti) fundar vift på.

peir kendu par engan mann, en lielzt potti peim,

sem peir mælti
2

irsku. Bratt kom til peirra sva

mikit fjolmenni, at pat skip ti morgum hundruSum.

pessir
3

[menn veittu peim atgaungu, ok
4

tolcu på

alla
s hondum ok [færSu pa i bond 6

,
ok [råku pa

7

a land upp. [par voru peir a mot eitt færSir ok

dæmt um på
8

. pat skildu peir, at sumir vildu, at

peir væri drepnir pegar 9

,
en sumir vildu, at [peim

væri
10

skipt [å v?stir
14

,
ok væri peir

12
pjaSir. Ok

er petta var kært
13

,
så peir, livar reiS flokkr mik-

ill
14

,
ok var par borit merki i flokkinum. pott-

ust peir pa
15

vita, at [par mundi vera liofSingi J

flokki peim 16

,
[en er flokkr pessi kom 17

pangat
15

at, sa peir; at undir merkinu
19

reiS ma8r, mikill

ok garpligr
20

,
ok var pa mjok å efra aldri

2

', ok

livitr fyrir liærum. Allir menn, peir er
22

par voril

fyri, [hneigSu pessum
23

manni, ok fognuSu sem

[peir kunnu 24

;
[hindu peir pat

2S

,
at

20
[pa var pang-

at
27

skotit ollum råSum 28
ok 29 atkvæSum [um peirra

J
) skamma, IV, D. 2

) a, till. IV, D. 3
) peir, Tr, R. «) fra

[ udel. Tr, Ra,f. 5
)
udel. IV. 6

) bundu, Tr, R, L ; voru peir

i bond færftir, IV, K. 7

) keyrftir, IV ; sitan, till. Tr,R,L, *)

udel. Tr. 9
)
till. IV, D. 1 °) peir væri hafSir a land upp ok, at

man bragte dem op paa Landet , R.
1
’) me$ peim, blandt dem

(Indbyggerne) IV, D. *>) till. Tr}R,LJV. 1

5

) borit, frem-

fort
,
1F. 1

4

) manna, Tr, R, L
,
TV. 1

5

)
till. R

, L. 1

6

) saal.

ogsaa Ru,L,F,M ; at h. nokkur var i flokkinum, R,f; fra [ udel

.

TrJV. ,7
)
ok er flokk penna bar, Tr,R,L, IV,M. l8

) udel. IV.
,0

) merkjum , Fanerne, DJV. 20
) gofugligr, af ærværdigt

(ædelt
,
prægtigt) Udseende, C, F. 2

1

) aldr, Tr, R,L. * l )al.
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Hav. Ue fik der en god Havn, og da de havde været eno 7 o

kort Tid ved Landet, kom Folk dertil, hvor de vare.

De kjendte intet Menneske, deriblandt, men det fore-

kom dem snarest, at de talte Irsk 30
. Snart samledes

til dem en saa stor Mængde Mennesker, at de ud-

gjorde adskillige Hundrede i Tallet. 'Disse Mænd
foretoge sig et Angreb paa dem

,
toge fat paa dem

alle, bandt dem og dreve dem op paa Landet. Der

bleve de forte hen til et Mode, og Dom skulde der

heldes over dem. De forstode saa meget, at. nogle

vilde at de skulde dræbes strax, men andre, at man

skulde fordele dem omkring til Ophold (blandt Ind-

byggerne) og holde dem i Trældom 3 i
. Medens dette

blev forhandlet, saae de, hvor der red en stor Flok, i

hvilken et Banner blev baaret 32
. Deraf troede de

at kunne vide, at en Hovding befandt sig i den

Flok. Da denne Flok kom derhen, saae de at en

stor og drabelig Mand red under Banneret 33
;
han

lod til at være temmelig hoialdrende, og hans Haar

vare af den Aarsag bievne ganske hvide. Alle, som

vare der tilstede, boiede sig for denne Mand, og mod-

toge ham saa vel, som de kunde. De mærkede, at

man da strax lienskod alle Raad og Bestemmelser om
deres Sag til hans Afgjorelse. Derefter sendte den

t

IV. 23
) hnigu Jjeiin, Tr

,
R,L, W" hnigu at holdt sig

til dem, II. 24
) herra sinura, Tr,R

;

honum sem herra, IV, D,

P. 2S
) J>å brått, da strax til, Tr,Ii,L. 2G

) fra [udel. W.
27

) |>angat var, Tr. ?8
) saal. Tr,It

3 L'} malum, C\ udel * W.
udel. IV.
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mål
1

,
cr liann var. SiSan sendi [hinn aldrænr

hiaSr ep tir peim GuSleifi, ok ei* peir kornn [fvri

penna mann
3

,
mælli hann til peirra a norrænu, ok

spurSi, hvaftan peir væri af londum. peir sogSu

honum, at peir væri fleslir fslenzkir. pessi maSr

spurfti, hverir peir væri, [er islenzkir vom. GuS-

leifr sagSi, at liann var islenzkr; kvaddi hann på

penna inn gamla mann 4

,
en hann tok [pvi vel

5

,
ok

spurSi, hvaSan [af Islandi hann
6
væri

7

,
[ok sageii

GuSleifr
8

,
at hann væri

9

ur heraSi pvi er heitir

BorgarfjorSr
10

. [på spurSi .hann, livaSan ur Borg-

arfiréi hann væri, en GuSJeift* sagSi sem var
1

'. Ept-
\

ir petta spurfci [pessi maftrnær
12

[eptir hverjum

hinna stærri manna
13

or BorgarfirSi e$a
14

BreiSa-

firSi. Ok er peir [toluSu petta
15

,
spurSi hann [vand-

liga eptir ollum lutum, fyrst
16

at
17

Snorra go5a ok

at puriSi [fra FroSå
1

", systur hans, ok
19

mest at
20

Kjartani [syn i hennar
21

[er pa var par hondi
22

.

[Landsmenn kolluéu
23

i [oSrnm staS
24

,
at nokkurt

raS skyldi gora fyri skipsogninni
25

. Eptir patgekk

s

)
cfni, il/; fra [ udel, Tr, R,L, 2

)
saal. TV,D} aldraSi, F ;

pessi, Tr, R, L, 3
) par, TV. 4

) fra [ pessir l'slenzku (. . . islendu,

Ra,L (hinir l'slenzku, W

)

menn, golde GuSlaugr pa fyri penna

mann ok kvaddi liann virSulfga, disse islandske Mænd? Gud-

log gik da frem for denne Mand, og hilste ham ærhodig, Ra,fi ;

for Ordene : fyri p. m. har Tr, TV .blot fram; virSuliga udel, TV

,

5
) vel kvcSju peirra, TV, 6

) peir, de, Tr
,
R, 7

) fra [ hann

væri ættaSr, hvorfra han nedstammede, TV, till Rf,L. ’)

fra [ hann sagSist vera, TV, 10
) fra [ hann sagfci: ur Borgar-

firSi, ok peir svå lleiri, han sagde, fra Rorgarfjorden
)
ligesom

fere af dem
, £; peir sogftu: lir BorgarfirSi, de sagde: fra

Borgarfjorden , Tr,R,P,L. J Ra,L ere Ordene meget urigtig

V

/
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samme bedagede Mand Bud efter Gudleil og lians

Skibsfolk. Da de kom frem for denne Mand, talte

han til dem paa Nordisk 34
,
og spurgte fra hvil ke Lan-

de de vare. De svarede ham, at de fleste blandt dem

vare Islændere. Manden spurgte, hvilke af dem der

vare Islandske. Gudleif svarede, at ban var en Is-

lænder; han hilste da Oldingen, men denne mod-

tog hans Hilsen venlig, og spurgte, hvorfra i Island

han egentlig var? Gudleif svarede, at han var fra

det Herred, som kaldtes Borgarfjord. Da spurgte

han: fra hvilket Sted i Borgarfjorden han var? og

Gudleif fortalte det rigtig. Derpaa spurgte denne

Mand næsten efter enhver af de storre Mænd i Bor-

garfjorden eller Bredefjorden. Og i det de talte

herom, spurgte han noiagtig, i alle Henseender, forst

om Snorre Gode og hansSoster Thuride Ira Frodaa,

og (dernæst) mest om Kjartan
,
hendes Son, som da

var Huusbonde der. Landets Indbyggere raabte,

paa den anden Side, at man skulde fatte en endelig

Beslutning om Skibsmandskabet. Derefter gik den-

o,nsatte. ') fra [udel. Tr,R,L. '-) fra [ hann
,
vandliga,

spurgte han noiagtig, Tr. 1 3
) fra [ at ollum hinum stærstum

monnurn, alle de storste Mænd, JJr,N,P> at sérhverjum liinna

stærri manna, J, M, O, Tr, R. 14
) ok, og, Tr,R% 1

’) attu

Jictta at tala, JV.
i(,s)udel. Tr,R,L, JV. 1

) eptir, lr3 R, R,

18
) udel. IV- 19

)
hann spurgt vandliga eptir ollum lutum Ira

FroSa, ok, han spurgte noiagtig om alle Ting fra Frodaa ,
og

till. Tr,R ; c. o. 1, udeli JV. 20
) sveininum, till- Tr,R,L,JV-

- 1
) udel. Tr,R,L. 22

)
saal . JV ; er

J).
v. b. at FrciSa

,
Tr, R,

L- 23
) menn hbféu vtflcitni, Man (Folk, Mændene) forsagte,

il/, F- 2
«) 6$ru lagi, JV,D. - 5

)
skipshbfninni ,

Tr, R, L ; skip-

sbgunni, D.

i
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Jessi [maSr hinn mildi i braut
1

fra Jeim, ok nefndi

meS ser' XII menn af smum monnum, ok såtu

Jeir långa stund
3
å tali

4

.
[Eptir Jat

s gengu Jeir

til mannfundarins
6

,
ok Jå [mælti så hinn mikli

maSr til Jeirra GuSIeifs
7

:
[ver landsmenn hofum 8

[talazt viS nokkut am mål y8vart
9

,
ok ha fa lands-

menn nu gefit fat
10

[i vald mitt
11

,
en ek vil nu gef-

a ySr fararleyfi Jångat
12

,
sem Jer viliS

1

3

fara’% en

Jott y8r Jyki nu 15
mjok 16

å liSit sumarit, Jå vil ek

[Jat råS gefa
17

ySr
,

at Jer [leitit i braut
18

héSan

snarliga
19

, Jvi at hér er folk otryggt'
0 ok lllt viSr-

eignar, en Je!m Jykja åSr brotin log å ser. GuS-

leifr svarar: hvat skulurn ver til segja, [ef oss

verSr auSit at koma til [ått jarSa vårra
21

, hverr oss

hafi [gefit frelsi Jetta
22

? Hann svarar: Jar
23 man

ek ySr ekki af
24

segja, Jvi at ek ann eigi Jess

frændum mmum e8a
25

fostbræSrum, at Jeir hafi

hmgat Jvilika
26

ferS, sem Jer mundut27
hafa, ef

Jer nytit eigi min viS, en nu er svå komit aldri mm-
um, [sagSi hann28

,
at Jess

9
er å aungri stundu or-

vænt, [at ellinn stigi
30

yfir [hofuS mer 31

, en[f)6tt ek

*) mikli inaftr brott, Tr,R, L; hinn m. m. a burt, TV* 2
)

udel* Tr* 3

) hrifc, Tr, R, L, TV
,
M. 4

) einmæli, afsides Samtale,

kV
i
T), N, P.

s
) en er pat praut, da den var forbi , TV, T), N,

K,P. 6
) fundarins, Modet

,
TV j inannfjbldaris, Mængden, Fol-

kehoben, F. 7

) pa tdk sa h. rn. rn. til orfca, JV*
8
) her h. v. 1 # ,

her o. s. v., IV* 9
) talat nokkut yfcart mal, Trt

Ra,(l ; talat um
bagi y$ra, TV3 T>,K* saal. Tr, R ,• mål ySvart,C,TV* 1

J

)

a mitt vald, Tr, Ur.
12

)
pannig, TF. 13

) mi, nu, till. Tr,R,p.
J4

) udcl. TV* 15
) udel. TV. 16

) udel
. M, F. 1

7

) pd rå<5a, Tr,'

R>p> k. pat r., Ra,L; pat rå$a, TV* ,g
) latit å brott, drager
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ne. store Mand hort fra dem, og udnævnte, med sig,

12 af sine Mænd 35
,
livorpaa de tilbragte en lang

Tid med Samtaler. Dernæst gik de til Folkemodet,

0£ da sagde den store Mand til Gudleif og hans Fol-
o o &

ge: Vi Landets indbyggere have forhandlet adskil-

ligt mellem os om eders Sag, og have Landets

Mænd nu voldgivet den til mig, og jeg vil da give

eder Tilladelse til at reisc, hvorhen I vil, men skjont

1 synes at det nu> er meget langt ud paa Somme'

ren
,

vil jeg dog give eder. det Raad, at I sogcr at

komme snart hort herfra, thi Folkene her ere utroe

og vanskelige at ourgaacs, men tykkes allerede at

man har gjort Brud paa Loven til deres Skade.

Gudleif svarede: hvad skulle vi, hvis Skjæbnen

forund ej' os at komme til vore Fædreneegne, vel
)

sige derom, hvo der har givet os denne Frihed ? Han

svarede: Derom vil jeg ikke fortælle eder noget,

thi jeg onskcr ikke mine Frænder eller Fostbrodre

en saadan Reise hertil, som 1 vilde have gjort, hvis
0

I ikke, for min Skyld, vare slupne bedre herfra, men

nu er jeg allerede paa den Alder, sagde han, at

det jo kan ventes hver Time, at Alderdommen læg-

ger mig i Graven, men om jeg lever en Stund her-

bort, Tr, R, L. 1 9
) till. G, M, 0 .

2 °) litnitt, Tr, R, L, W. 2

1

)

æltjai"5a vorra, Tr, R,L

;

ættjarSar vorrar, E

;

a ættjdrS vora, J

;

fra næstforrige /"på cr ver komum til vårs lands, el' Jess verSr

au<5it, naar ri komme til vort Land, hvis Skjæbnen forunder det

,

TV. ”) frelsi gcfit,Tr,R,L,lV. Jat,Tr,R,L,TV. »«)

udel. Tr, R, L, TV. “) olc, Tr,R,L,W. “) skka, TV. J7
) lialt,

till. Tr, L, TV. s
) udel. TV. - ,

) fat, Tr.
30)fra [ nær clli

stier, Tr, R, L. 5
') fra [ inik, TV, D.
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Jifa

1

enn um stund', J>a eru hér [a landi enn" rik-

ari menn aftrir
5

en ek, [feir er
6
litinn frift munu 7

gefa
8 udendum monnum, [ef koma 9

, fott feir sé

eigi [liér nu nalægir
10

,
sem fér erut at komnir. Sift-

an lét liann
11
bua sldpil meS feim, ok [var far vift,

til fess er byrr kom, sa er feim var hagstæftr
12

ut

attaka. En aftr feir [Guftleifr skildu, tdk
13

fessi

maftr gullhring
14

af hendi ser, ok fékk i hendr

GuSleifi, ok farmeft gott sverft. Siftan mæl ti hann

til Guftleifs: ef fér verftr auftit [at koma15
til Is-

lands
10

, fa skalt fii færa sverft fetta Kjartani bonda

at Frofta, en hnnginn purifti [moftur hans
17

.
[Guft-

leifr sagfti: livat skalek til segja
18

, hverrfeim sendi

[gripi fessa
19

? Hann svarar: seg [fat sem satt

er
20

,
sa sendi

21
er

22
meiri vin var

23
husfreyjunnar

4

at Frofta, en goftans at Helgafelli, broftur hennar.

En ef nokkur [maftr
25

fykist
26

vita
27

,
liverr [fessa

gripi hefir åtta
28

, fa seg fau min orft, at ek banna,

hverjum manni [at leita a niinn fund
29

, fvi [at fat

er in mesta ufæra
30

,
nema monnum 31

takist [fann

*) saal. ogs. JV, Mi fo at ek lifi, lia,Li f. e. l.y Tr, R,p.
2
) slundar sakir, Tr,R ,* hri%JV. 3

) till. Tr,Ra,p,L, JV,M,
F. 4

) udel. Tr, R,LJV. 5
) udel. Tr,R,L,JV. 6

) sem, Tr, R,

(?i at, Ra,L. 7

)
mundu, M. 8

) har manglet i TV; unna, un-

de, D, F- bjofta, byde, P,Q. 9
) udel. Tri ef hér kunna at

koma, JV, 1), F. 1 °) hingat n., Tr, R, L •, nu hingat nær, JV, R, Ki
hér nu nær, P o. Jl ; hingat kvaddir, kaldte hid

,
J. u

) fessi

maftr, Tr, R. 12
) hagstaftr, Tr i hægt ut at taka, F, G,M', fra [

fvi næst rann byrr af landi, sa er feim var gdftr, lige derefter

kom en Bor (Medvind) fra Landet
,
som var god for dem, JV, K,

P. 13
) skildust, dr6, JV. 1

4

) bring, JV. 1 h
) udel. JV. 16

)

fdstrjarftar finnar, dit Fodeland, Tr, R, L. 1

1

) husfreyunni at
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efter, saa ere der dog her i Landet mægtigere Mænd
end jeg, som kun ville unde udenlandske Mænd,

hvis de komme hertil, en ringe Skaansel, skjont de

nu ikke ere nærværende her, hvor I ere komne til

Kysten. Derefter lod han Skibet udruste med dem,

og var selv tilstede, indtil den Bor kom paa, som

var bekvem for dem til at gaae ud af Havnen med.
O

Men forend Gudleif og han skiltes fra hinanden, trako 7

denne Mand en Guldring af sin Haand og overgav

den til Gudleif, tilligemed et godt Sværd. Derpaa
• *

sagde han til Gudleif: hvis det vorder dig beskjæ-

ret: at komme til Island, da skal du overbringe dette

Sværd til Bonden Kjartan paa Frodaa, men Ringen

til hans Moder Thuride. Gudleif sagde: Hvad skal

jeg da sige derom, hvem der sender dem disse Kost-

barheder? Hansvarede: Siig det som sandt er, at den

sendte dem, som var en bedre Ven af Huusmode-

ren paa Frodaa, end af Goden paa Helgafell, hen-

des Broder. Men [hvis noget Menneske troer at

tide, hvo der har ciet disse Kostbarheder, saa siig

disse mine Ord, at jeg forbyder enhver, at drage

herhen til mig, thi det lader sig aldeles ikke udfore,

Frrifta, 31. ia
) fra [ hvat skal elc segja, sag$i Guftleifr, TV. 19

)

pessa.gripi, Tr, R, L; gersemar pessar, TV, J), 20
)

till. IV, F,

1\ 21
)

udel. TV. 22
) at. Ru, L. 23

)
udel. IV. 24

)
saal. Tr, L ;

InSspreyunnar, TV', hustruarinnar, C. 2S)udel. Tr, R, E, TV, M.
2

6

) par af, till. Tr, R, L. 27
) rafta, TV, D ; fra £ vill vita e$r

forvitnast cptir, vil vide eller soge at udforske, E.
2h

) gripina,

att, TV. 29
) a minn lund at fara, Tr, R, L. 30

)
ukunnigum

monnum, for ubekjendte Folk
,

till. 31, G i Jra [ her cr hinn

luesti 6fri(5r, fordi her er den storste Ufred, TrtR tL .
jl

) pcim,

Tr, R
,
h

f
udel. TV.
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veg
1

giplusamliga um lancltoku, scm per
2

liefir

tekizt, en lier er land [vitt ok 3
illt til hafna, en

allstaSar
4
raSinn 6fri8r utlendum monnum, neula

sva [berist at
5

,
sem nu liefir yftr

r>

orSit .
[Eptir

petta* [letu peir
9

GuSleifr f haf, ok tdku Irland

si§
J0 um hadstit, ok voru par

11
i Dyflinni um vetr-

inn* En um sum arit eptir
12

sigidu peir til Islands,

ok færfti GuSleifr pa af liondum [gripi pessa
13

,
ok

[hafa menn 14
pat lyri satt, at pessi niaSr liafi

15
verit

Bjorn BreiSvikingakappi
,

en engi [sannindi onnur

hafa menn [til pess, en pessi, sem 16
nu voru sog§

J

\

0 udel. TV. a
) ytSr;Tr,R,L,TV. 3

) saap 0gs. JV, D,F,M,N,
IC, R; udel. Tr, II, L. 4

) hvervetna, Z), F, P ; hvarvitna, TV. 5
)

bcri til, Tr,R; tak ist, TV. 6
) udel. Tr. 7

) fra /"hor, TV. 8
)

pat, Tr. 9
) skildu peir; let, skiltes de ad o. s. v., Tr, R, L. 10

)

si'San, siden, Tr udel. TV. 1

1

) till. TV. 12
) udel. J'r,R,L.

1

3

) gripina, Tr, R, L. 14
) hoffcu allir, alle antoge, Tr,Ra, ft,I,

M,T\ 1 liafSi, Tr. 16
) fra sidste [ spurt til hans, nema pau

er (sem) spurgt om ham
,
undtagen de

, Tr, R, G, M, F. 1T
) fra

næstforrige [ annr (annar); onnr sannindi hafa menn eigi spurt

ANMÆRKNINGER.
*) See om dem ovenfor S. 569.
2
) Orm den Smalle kom fra Udlandet til Frodaas Udlob,

og boede nogle Aar paa Brimilsvalle (Brimilsvdlhun), indtil

han fordrev Olaf Belg Ira Olafsvig og salte sig i Besiddelse

af en stor, tildeels ham tilhorende Landstrækning, og op-

slog da sin Bopæl paa Frodaa. Jfr. Landnama 2 Parts

9 og 27 Gap.
3

) Med Thuride Asbrandsdatter havde Thorbjorn havt 4

Born, som opregnes i Landnamas ældste Text (7. c.) Sdn-

nerne have der de samme Navne, men der tilfbies en Dat-

ter, Thorgcfrde, gift med Oiiund Sjone, den beromte Kor-

1
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I

med mindre det gaaerFolk saa særdeles heldig med
Landingsstedet, som det liar gaaet eder, thi dette

< Land diar en stor Udstrækning men laa gode Hav-

ne 30
,
hvorimod der allevegne er bestemt en ufrede-

lig Behandling for udenlandske Mænd, undtagenw
^

V O

det kunde træffe sig saa, som Tilfældet nu er blevet

med eder* Derefter gik Gudleif og hans Skibsfolk

tilsoes, og kom til Irland sildig iEfteraaret, samt til-

bragte der Vinteren i Dublin. Den næste Sommer

derefter seilede de til Island, hvor, Gudleif over-

bragte (Vedkommende) disse Kostbarheder. Folk

antoge det for vist, at denne Mand har været Bjorn,

Breidvikingernes Kæmpe, endskjont man ikke har
/ %

andre sikkre Efterretninger derom end disse, som

nu ere fortalte 37 .

t t

1 øi
til lians, ncma Jicssi o. s. v, (Bjorn JJredepigskæmpe men ingen)

andenø ingen andre sande (visse) Efterretninger* have Folie spurgt

om ham
,
paa disse nær v. s. v., E ;

ok cigi vita menn neitt al

lionum at segja, annat en Jictla
,
cg Folk vide ikke noget andet

at sige om ham, end dette
,

till, P
, Q,

malts Morfader. Den mærkeligste blandt dem synes at

have været Ketil Kappe (Kæmpe), som opholdt sig uden-

lands, da lians Fader blev dræbt, og bar da rimelig viis væ-

ret voxen, ligesom vi af Evrbyggja vide, at hans Broder

Hallsteiii var; see dens 18de Capitel. Det er da urigtigt,

hvad Landnamas Hovedtext i de to sidste Udgaver melder,

at Ketil var Thuride Bdrksdatters Son.

'0 Thorbjørn blev ombragt af Thoraren Svarte fra Ma-

falid; jfr. Landnama 2 P. 9 Cap. (i den ældste Text). Da
Snorre Gode paatalte Thorbjdrns Drab, understøttede Arn-

kel Gode (sin Sdsterson) Drabsmanden ;
da opstod forst del

4
/
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Fjendskab mellem dem, som endelig blev Aarsag til Arn-

kels Ddd. Jfr. ovenfor S. 554, 584, 592, 618 o. 11. 644 o. 11.

*) Bjorns hyppige Besog paa Frodaa foranledigedes dog

vel forst derved, at Thorbjørn, som ovenmeldt, forhen

havde været gift med hans Sdster.

6
) Her fdige vi de to Membranfragmenter, som endnu

liaves, samt den Wolfenbiittelske Codex. Ellers siges

Thorodd at have været fra Medalfellsstranden: det nuvæ-

rende Bardestrands Syssel; see S. 740 Var. 5.

7
) Det er uvist, naar Jarlen Sigurd Lddverssdn (en Son

af Thorfinn den 1ste (see' ovenfor S. 354, 448), der i den

forste Afdeling af Orkneyingasaga omtales som en stor

Krigshelt og vældig Erobrer, horn til Regjeringen, men

han regjerede længe, og faldt i Irland Aar 1013.

s
) Membranen C (o. 11.) har her mærkelige Tillæg, som,

i Forbindelse med Hovedtexten, vise at Skriftsagnet over-

hoved er taget af Sagnkvad eller fortællende Vers (Sogu-

Ijod), der, omtrentlig have havt denne Form:

Gorøist fiuroddr var liann forsjdll

goSr bondi, ok jramsyninn,

var liann skilrikr hugpekkr ollum

ok skynsamr, héraSs monnum,

°) Oversættelsen grunder sig paa folgende prosaiske Om-
skrivning : Gullsstrengssto'5! grandfæ ek stundurn ; viS munda

vilja pcnna dag lengstan , i mit)li viSar ok bids; allz ek,

armlinns pella! tegumst sjddjr at drekka, i aptan, erji mi/ui-

ar opt liorjinnar glcfti. Man kan og læse: Gullstofi ....

strengs grand o. s. v., men dette giver i Hovedæmnet den

selvsamme Mening.

A0 )Her og paa llei'e Steder udtrykker deri Wolfenbut-

telske Codex Samtalerne (m. m.) mere i dialogisk Form end

den Resenske, hvorved de oprindelige Fortællings vers fal-

de mere i Oincne
;

derfor have vi her i Var. men ikke .



UDDRAG AF EYRBYGGJA. 781

i

blodigr svd:

stedse, for at undgaae Vidtløftighed, anført en saadan

Prøve, der fdrst synes at have været saaledes affattet

:

Stod upp Asbrandr hvi ertu, Biorn !

til stoju liann g'ekkj

ok liann pat orda
.

edr liafi pid

alls fyrst um kvad
:

poroddr fundizt ?

o. s. v. Synderlig noli synes Skjaldenes kunstigere Viser,
• #

ubekjendte for de eddiske Fortællingssanges Forfattere, i

hin sildigere Periode at have pleiet at indilikkes i de simple

fortællende Kvad, omtrent som Arier i yore Operaers Re-

citativer. Disse beholdt de fleste Sagaskrivere tilsidst,

som et Slags poetiske Kunststykker, i det de paraphraserede

Almuekvadene, der vel og tit neppe kunde optegnes hele,

men havde, ligesom Volsungdigtene o. fl. betydelige Hul-

ler, der nødvendig maatte udfyldes med Prosa, samt tillige

ofte vrimlede af Varianter.

1

1

) Oversættelsen er her grundet paa følgende Omskriv-

ning: Munat hraustum liridar-hyr-lesti at strida mer ; hcldr

hefi ckvaldit vigi Vidlcggs tveggja sona ; sem vidbålkar valdr

geymi jaldabil med volkij edr deigum dalsvegi at kaupa

draupnis skatt. Originalens sidste Linier sigte uden Tvivl

til Thorodds Tilnavn (skattkaupandi
') og Draupner (ellers

vel bekjendt af Edda som Odins vidunderlig gulddryp-

pende Ring eller Smykke) staaer her vel i en tvetydig Mening.

1

2

) Saaledes skrives dette Ord, (ellers udtalt som lian-

sel) etymologisk rigtig i Videnskabernes Selskabs store dan-

ske Ordbog, hvor det dog kun udledes fra Angelsaxisk, En-

gelsk eller Hollandsk. I Molbechs Ordbog udledes det rig-

tigst af det Islandske
,
vor Texts handsalj samt liandselja

(ogsaa liandsala) afhænde, m. m.

13

)

Om Palnatoke, Jomsborg (i Pommern), Jomsvikin-

gerne i hans Tid og deres Love m. m. findes de fuldstæn-

digste Underretninger i de af det Kongl. Nordiske Old-

<
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skrift-Selskab udgivne Fornmanna-Sogur

,

Ilte Bind, med til-

lidrende dansk Oversættelse (ogsaa særskilt udgivet under

Navn af Jorasvikingasaga og Knytlinga) Khavn 1829, 8.

1 4
) Om Styrbjorn den Stærke haves en særskilt gammel

Fortælling, udgivet i Fornmanna-Sogur 5te Bind (med til-

horende dansk Oversættelse).

1

5

) Omtrentlig i Aaret 996.

lG
) Dette Folkemode var formodentlig en hditidelig For-

samling i Anledning af Midsommersfesten eller Sommersol-

hverv (svarende til Julen ved Vintersolhverv) siden i den

christelige Tid forvandlet til St. Hans Dag (ogsaa da i de

tre nordiske Riger m. fl., kaldet Midsommer). Stedsnav-

net: Ildibrinkene (Haugabrekkur) hentyder paa et Sted,

hvor der enten vare Thinghdie eller Begravelseshoie, muelig

ogsaa forenede til begge Bestemmelser.'

l7
) Visens prosaiske Omskrivning er denne: Så ek livar

runnr, ægiligr i augunij i'Sgliki likr mer, rann i runni, at

fenris brunni; .po Idta cigi [lata fteigi] ft?
jular pat barn kunna

sinnfodur, vita hlunnshleypirastar-hesta rnarnar.

!8
) Textens Omskrivning: pd man in mjofa aSalbjåra

poll, (Jånnhvitjaldafold unni mer), sauna poroclcls getu, ef

dttgofug audbrik ætti sonuy lika mer ; enn em ek gjarn til

gjdlfrclda gunnar.

1 9
) Omskrivning: Sit hafeygjar blyn, er berr [fcrr~\ vadir,

mundit (mundi at) hyggja vel um minu radi i bejgi -vo vida,

ef oldueldnjorunn vissi mik
, ha/viggs hirdipoll, liggja einn

kalinn i sLcinahclli

\

eller og efein 6. e. n. (den enlige d. e.

af sin Elsker forladte Kvinde) o. s. v.

20
) Omskrivning: Ek skar austan silda (ok) svana fold

siidum med hladit faust, jvi at gcei-brådr leiddi oss jast

austan; viglundr gat, nit um stund, vida vasbud ; byggit'

hugfulIr liingat! helli, jyri konu bing.

7

1

) Ordet dægr er vel her saaledes taget i sin sædvanlig-

ste Betydning.
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2ri
) Ordenes Orden i denne Vise er saa naturlig og vel

forstaaelig, at ingen videre Omskrivning af den behdves.

23
)
Nemlig Forliget mellem Steindor af Eyre og Snorre

Gode; see ovenfor S. 716.

2
*) De udforligste Efterretninger om den udmærkede

Helt, Gunnar af Illidarenda (i det nuværende Rangaavalle- '

syssel, Islands Sonderamt) findes i Njala, om hans Fald

især idens 77de og 78de Capitel. Der opgives ikke An-

tallet af deMænd, som sidst overfaldt Gunnar, men det

berettes kun at ban dræbte 2 og saarede andre 16 af dem.

Den Bemærkning, som lier tilskrives Geir Gode, tillægges i

Njala hans Bundsforvandt Gissur Hvide. Jfr. Landn. 5 P. 5

Cap. Denne Begivenhed havde tildraget sig omtrent $93

eller 6 Aar fdrend Bjorns og Snorres sidste Ankomst.
2i

) Gudlog den Rige var en Son af Thormod Gode, som

udvandrede fra Vors i Norge; han udvidede sin Faders

Landnam, i det nuværende Myre-Syssel, og boede paa Bor-
v garholt ved Strømfjorden. £ée Landnamas 1 P. 19 og 2

P. 6 Capitel, hvor Sturlungfcrnes Herkomst fra hans S5n

Thorfinn ogsaa udvikles.

2G
) Dette fortælles saaledes lidet udfdrligere paa det

sidst anforte Sted af Landnama : GuSlefr er dtti annan

knor \annat skip] en annan [annat\ purolfr
,
son Lopts hins

gamla af Eyrarbakkaj pd er peir bor'dust vi'6 Gj-rfi jarl >•

Sigvaldason i MeZaljararsundi, ok heldu fé sinu; par um orti

x GiiSleifr GyrSs visur;
tk
Gudleif

,
som eiede en Knor (Skib)

men Thorolf, en Son af Lopt den Gamle, fra Orebak, den

anden, da de sloges med Jarlen Gyrd Sigvaldsdn i Mid-

delfartssund (det lille Belt) og beholdt deres Gods” — (hvil-

ket Jarlen da har havt i Sinde at bema^gtige sig). uDerom
digtede Gudleif de saakaldte Gyrds-Yiser. ’ Dette nu ellers

ubekjendte Digt kaldes Glodisvise, uden Tvivl ved en Tryk-

leil, i Suhms Historie af Danmark III, 785, hvor kun Land-

nama, men ikke Eyrbyggja, med Hensyn til Jarlen eller

\

i
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Jarlssonnen Gyrd, er bleven paaberaabt. At Thorolf
• •

Loptson ellers især bar faret mellem Norge ogOrebak, bans

Hjemstavn, vises af Njalas 120de og 140de Capitel.

27
)
Kort for Columbus's folgerige Opdagelse af Amerika,

dreves og Skibe af Storme mod dets Kyster, i den samme

Retning, fra det vestlige Irland. Den Cours,
1 som Colum-

bus selv tog paa sin forste Reise, var ei beller meget for-

sk
j
ellig berfra; da ban selv bavde været, i Island

,
er det

hoist sandsynligt, at han der bar lært at hjende Islændernes

gamle Beretninger om Gudleifs o. fl. Reiser til Amerika; see

Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed 2 B. S. 25, 113, 127

o. fl. Mere herom i nærværende Værks 3 Deel. Kun be-

mærke vi forelobig, at de Skibe, med hvilke Columbus fo-

retog sin Opdagelsesreise, ingenlunde vare store, men tillige,

for det meste, af samme Indretning som de nordiske i det

Ilte, 12te og 13de Aarhundrede.

2 s
) Mærkelig nok grebe Columbus og bans Folk, i det

samme Tilfælde, paa samme Hav, til det selvsamme Middel.
, i

Baade Gudleif og ban bekjendte sig og til den samme, nem-

lig den katholske Religion.

29
) Sandsynligvis var det Kysten af Florida med til-

grændsende Lande. Herom mere i nærværende Værks 3die

Deel. '

3 °) Formodentligt meente man da, at den Egn, hvortil

Gudleif og bans Folk kom, var en Deel af det amerikanske

saakaldte store Irland. See ovenfor S. 154, 163-166,

436-3S.

31
) Denne Beretning, om de indfodte Amerikaneres Be-

handling mod Skibbrudne, stemmer ganske overeens med

den, som vi vide at’ de sædvanligst have brugt, efter Ame-

ricas fuldstændige Opdagelse.

32
) Jfr. ovenfor S. 163, 436, hvor de ^Stænger hvorved

Flige vare fæstede,” i de eskimoiske Bdrns Beretninger
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vistnok betegne Bannere eller Faner, hvilke vi og vide

at de amerikanske Vilde i nyere Tider have brugt.

3 3

)
P. E. Muller, som i Saga-Bibliotheket I, 194, er-

klærer nærværende Fortælling, i Hovedsagen, at bære

Sanddruhedens Præg, tilfdier Følgende
,
med Hensyn til

denne dens Post
: 4

.Åt Bjdrn kom ridende til Strandbred-

den hunde være et af Sagaskrivernes sædvanlige Tillæg,

der ikke tage i Betænkning at udmale de enkelte Omstæn-

digheder, eftersom de ansee det rimeligt for at gjore Sagen

anskueligere.” Dog beretter Sagaskriveren ikke, som ellers

ofte er Tilfældet, at Bjdrn steg af Hesten, der overho-

ved slet ikke ommeldes. Vi kunne og bemærke, at a)

Ordet rida i det Oldnordiske har liere Betydninger end

den ommeldte danske, (som mangle i Haldorsens islandske

Ordbog, men udvikles i Glossarierne til Njala, S. 757 og

den ældre Edda II, 758, 761)., nemlig overhoved at fare

frem, bevæges, bæres i det Hdie, eller hdiere end Menne-

sker sædvanlig staae eller gaae, f. Ex. ved at kjore paa en

Vogn, bæresi en Bærestol, hvilket sidste her virkelig maa

(formedelst Bjorns hdie Alder, og tillige hans store An-

seelse eller Værdighed) antages at have været Tilfældet,

skjont det vel er mueligt at Heste, med Ares, Bjorns eller

de America da besdgende Irlænderes Skibe kunne tilfæl-

digvis være bievne bragte til denne Kyst, men dog have

der været meget sjeldne, saa at Racen snart var udddd.
3 4

)
Nemlig i det da over hele Norden (Danmark, Sver-

rig, Norge og Island) gængse Sprog, skjont man i senere

Tider, da det Danske begyndte at afvige derfra, især ved

tydsk Indflydelse, ved den Benævnelse mest forstod det

Norske, og endelig, da dette og i Skrift og Tale var blevet

dansk, det Islandske, som endnu beholder Oldsprogels

Bygning og fleste almindelige Ord.
3 S

)
En saadan Raadsforsamling passer ganske til de ame-

rikanske Vildes Skikke; saavel mange blandt dem, som
Grtfnlauds historisk« Mindesmærker. 1 Bind. (50)

\

(
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Nordboerne overhoved, lagde stor Vægt paa 12 Tallet, med

Hensyn til et saadant antaget Antal af styrende Guder.

36
) Den Mening han og tillægges disse Ord, at Landets

Havne vare vanskelige at stige for Ubekjendte.

57
)
Heraf han man med P. E. Muller (7. c.) slutte at

flere Efterretninger om denne Gudleifs Reise have i hans

Tid været i Omlob i Island. Det er stor Skade at Saga-

skriveren ikke har meddeelt dem
,
men han havde egentlig

hun den Hensigt at optegne de Efterretninger om sin Helt

Bjorn, som han ansaae for at være troværdige.

BEMÆRKNINGER, VEDKOMMENDE GRØN-

LANDS OG AMERIKAS FORSTE OPDAGERES

OG BEBOERES SLÆGTREGISTRE,
\ ^

FORSAAVIDT DE HoRE TIL VÆRKETS FoRSTE BIND.

A.) ^JTundjorn Ulfson, som (formodentlig sidst i det

9dc Aarhundrede) fdrst horn til Gunbjdrnsskjærene ,
(nu

Danells eller Graahs Oer; see ovenfor I, 71 o. f.) ved

Gronlands Ostkyst, og saae dets Fastland, han forsaavidt

betragtes som Gronlands forste Opdager. Hans Stamtavle

meddeles derfor her som Tab. 1. Sildigere udrustedes et

Skib fra Island med talrigt Mandskab, for at tage disse

Oer i Besiddelse. Blandt disse Udvandrede vare Thorkel

ogSumarlide, Thorgeir Rods Sdnner, hvis Herkomst vi

anfore Tab. II. og Snæbjorn Galte, af Are Marsons, Leif

Eriksons og Thorfinn Karlsefnes Slægt
;
see Tab, III.(b) De-

res onde Medreisendes, Rolf den Rbdsandskcs korte og li-

det mærkværdige Genealogie findes i Landnama’s 2den Bog

26de Capitel.
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B) Emu df.n Rudes, (henved 982) det egentlige, sildi-

gere beboede Grunlands forste Opdagers Forfædre nævnes,

forsaavidt de ere os bekjendte, bero ven for I, 172, 200?

356. Hans Husfrues og Bdrns Slægtregistre (hvorom no-

get ovenfor I, 174, 184, 202, 358, 450-45 J) an fores lier

Tab. III. (a), som ogsaa angaaer Are Marson og (b)Thorfinn

Karlssefne, især med Hensyn til deres Herkomst. 'Billige vises

Islands vigtige Historikeres ,
Are Frodes, Brand Sæmund-

sons, Hauk Erlendsons o. II. Nedstammelse fra de sidst-

nævnte fdrste Opdagere og Undersogere af Amerika.

Tiiorfinn Kaiilsicfnes Nedstammelse gjerinem Thord paa

Hofde fra den danske Konge Ragnar Lodbrog udvikles i

hans Saga lier ovenfor I, 400; i de dertil horende An-

mærkninger S. 475-76 have vi henvist til forsk jel lige andre

Sagaers Beretninger, efter hvilke denne Stamme endvidere

troede at kunne udlede sin Herkomst fra Sverrigs og Rus-

lands ældste Kongeslægter, samt ellers, paa forskjellige

Maader, fra de mvlhiskc Aser, Volsunger, o. s. v., saa at

hele Nordens ypperste Adel fordum troedes at være for-

enet i den. Vor Thoriinns Herkomst fra Ragnar Lodbrog

antages for troværdig og udvikles som saadan af Hallen-

berg i hans Anmarkningar ofver Lagcrbrings Svea-Rikes

Historie (Stockholm 1819, 8) S. 270 o. f
;

j vfr. Geijer,

Svearikes llafdar I, 588-589, Bredsdorffs Sætninger, an-

gaaende Regner Lodbrogs Levetid, med tilhorende Stam-

tavler, i Nord. Tidsskrift for Oldkyndighed
,

'iste Bind og

Petersens Danmarks Historie II, 411-412. Fuldt saa sand-

synlige ere andre Slæglrækker
,
som kunne udledes af Sa-

gaerne, fra Norges Fylkeskonger, hvilke vi (uden her at

udvikle dem) have udregnet, som fra Kong Solve den

Gamle i Solloer (tildeels gjennem Sverrigs Kongeæt)' i

17de Led; fra Eystein Haardraade, Konge af Oplandene og

Hedemarken, i 14de Led o. s. v. Thord paa Hofde var

gift med Fridgerde, Datter af Kjarval
,
en irsk Konge.

—

- (50 *)
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Om Thorfinns Hustrues, Gudrids, Herkomst, see ovenfor

I, 356 o. f. samt 455-56. Udforlige Stamtayler over delte

Ægtepars, især dets i Amerika fddle Sons, Snorre’s Af-

kom, fortsatte lige til vore Hage, skulle folge med Vær-

kets 2det Bind; lier meddele yi dets forste Led, men der-
#

ved maa bemærkes en besynderlig Uovereensstemmelse

mellem Erik den Rodes og Thorfinn Karlsefnes Sagaer. Den

forstmeldte angiver (see I, 256) Snorres Datter Hallfride

som Moder til Runolf, Biskop Thorlaks Fader; dette er

muelig en blot Skriverfeil : mddir, istedenfor kona, Hustru,

der vel vilde slemme overeens med de ovrige gode Kilde-

skrifter, som Are Frodes Scliedæ, isle Cap. ('hlendinga
-

Sd'gur I, i 9), Thorfinn Karlsefnes Saga 15de Cap. (see I,

492) og et ypperligt af os opdaget genealogisk Perga-

ments -Brudstykke i den Arnæ-Magnæanshe Haandskrift-

samling, under Nr. 162 Folio, beskrevet lier ovenfor II, 27*

Dets Ord ere disse : Modir porlahs biskups var Hallfrfår

Snorraclåttii'j Karisef/iissonar
,
pordarsouar hcstlufda . Mod-

ir Hallfridar var Ingvildr Ulf/iédinsdottir porhjarnarsonar

ur Goddolunij Snorrasonar, pordarsonar. Modir Snorra rar

Gudridr porbjarnardot t ir, Vifdssonar, Ket ilssonar . Iler

finde vi for forste Gang Snorre Thorfinnsons Hustru nævnt,

tilligemed hendes nærmeste Forfædre
,
samt Gudrids Bed-

stefader Vifils ellers ubekjendte Fader, rirneligviis en Son

af den ældre Vifil, som nu kun nævnes i Sagaerne; jfr.

ovenfor I, 356, hvor det erfares, at noget er udfaldet el-

ler blevet ulæseligt af det gamle Slægtregister, hvorved

denne Forvirring er opstaaet, Delle nysopdagede Slægt-

register fremstille vi, i Form af en Stamtavle, som

Tab. IV 1
.

*) Moderen Gud rids her meddeelte Slægtregister stemmer el-

lers overeens med Thorfinn Karlsefnes Saga, see I, 356, 362,

364* Iliingrvaka (om hvilket Skrift og dets eneste Udgave vi
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C) Islænderen Bjarne Hebjulfsons Herkomst er korte-

lig beskreven hero ven for I, 178, 208. Han kan ansees

for Amerikas allerførste skandinaviske Opdager, paa samme

Maade som Gunbjorn for Grønlands, da lian nemlig saae

forskjellige Dele af dets Kyster og Olande, men kom dog

ikke selv dertil.

D) Bjoniv AsnRANDsdn, kaldet Brede vigshæm pefZto?/#-

(vikingakappi) J især berømt udenfor Island som een af Joms-

borgs Helte, under den danske Palnatoke, og af sin Deel-

tagelse i det store Slag paa Fyrisvalle i Sverrig, kan vist-

nok antages at Tære særdeles mærkelig for Amerikas Hi-

storie, da han, som med sit Skibsmandskab af Storm og

Uveir var bleven fordreven dertil, opholdt sig der til sin

Dodsdag, idet mindste henved 28 Aar (fra 999 til 1027)

kunne henvise til denne Ho\ edafdelings XXlde Stykkes Indled-*

ning) har i den trykte T r'x t (10de Cap. S. 68) en meget tvetydig

Angivelsé af Snorre Thorfinstins og Biskop Thorlak Runolfstins

Slægtskabsforhold f
ved (oliende Ord: J)orIdlr Runolfsson,

Porldkssonar
,
pdrarinssonar,

Porkelssonar shotakolls oh sonor

HallfritSar Snorradottur Karlssonar. Heraf kan man, lige efter

Ordene ikke udlede en anden Mening end den absurde: at

Hallfride havde været Moder til Tborarcn Thorkelstin, Biskop-

pens Oldefader; dette har Oversætteren enten overseet eller fqr-

bigaaet med Taushed, °8 da oversat, ligefrem i Overensstem-

melse med ellers bekjendte Data: Thorlacus filius Runolfi ....

matrem habuit Hallfridam ,
filiam Snorrii Karlis filii. Denne

Synsmaade bar Thorkelin og fulgt i de Værket vedftiiede Stam-

tavler, Tab . I (og kun forandret Karl til Karlsefni som her i

Grunden er det samme abbrevierede Tilnavn). Endskjtint del-

ingen gammel Membran mere haves a .Hungrvaka
y

have \i

dog eflerseet de ved Udgaven brugte 18 Eapiirs-Haandskrifler,

og fundet, at Udtrykket sonar ikke forekommer i en eneste af

dem, men derimod i de tleste i dets Sted sonr eller sonur ; dc

tivrige udelade bele Ordet, og derved fremkommer i nærvæ-

rende Tilfælde den samme Mening. Oversættelsen er da fuld-

kommen rigtig og vel overensstemmende med Sandheden.
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tildeels (eller i den Tid stedse) som de Indfodtes Hovding.
Han er vistnok fod t i Island, men hans Herkomst er os

nu, paa Faderen nær, aldeles ubekjendt. Det lidet vi el-/

lers vide om hans nærmesle Slægt findes ovenfor I, 750.

E) Islænderen Gudleif Gudlogson (Broder til Thorfinn,

Snorre Sturlesons, Sturla Thordsons og de Syrige Stur-

lungers Stamfader) kom tilfældigviis, henved 1027, med sit

Skibsmandskab til det Land i Amerika, hvor Bjorn As-

brandson da var Hovding, og slap kun ved hans Mægling
derfra tilbage. See ovenfor I, 768 o. f. Hans Stamtavle

(uddragen af Landnama) meddeles her som Tab. VI.

F) Snorre Tiiorbrandson var een af de storste og mest

beromle Helte, som bosatte sig i det gamle Gronland og
drog derfra til Amerika, hvor han mistede sin Son Thor-
brand i Kampen mod de indfodte Vilde. See ovenfor I,

716. Hans Stamtavle findes her som Tab. V uddraget af

Landnama og Eyrbyggja.



STAMTAVLER. 79 i

STAMTAVLER.

TAB. L
Ilreiftar,

formodentlig en Nord mand.

I

Ulfr kraka (Krage)

GuNNujoRN ULFSSOX

Haldor Gunnbjarnarsori

. I

Rersi Ilalddrsson

I r •
.

pORMODR KOL-
URUNARSK.VLD,

berumt af sine Heltebe-
drifter paa Gronland.

TAB. II.

Bjdru rcifcarsMSa

formodentlig cu Nordmund.

i

Oleifr langhals

1.

Arnbjdrn
'

1

porbjdrn,
Lundnamsuiand i Island.

I

Teitr (iil Stafholt)

Einar Stafhyltingr

porgeir raufcr

PORKELL SuMARMDI.

TAR. IIL (a)

Hrdlfr paa Anit eller Am,
Hovdiug i G biland.

Bjorn w Hlif Hrdlfsddttir

I

RafartaEyvind r austmaftr w Rafarta
7

|
Kearvålsddttir Yxna-pdrir

Ulfr skjalgi l) Rjdrg

Atli raufti

Mår å Reykhdlutn porbjdrgv Jdrundr

I

Ulfr

Asvaldr

pørvaldr

Ari Marsson

porgils

ValgeriJr

knararb ringa

piODHlLDR—
I

EirIkr raudi

t- i
i

^

LEIFR pORVALDR pORSTElNN rREYIHS

hinnheppni ^n^Porvard

.1
PORKELL

porgils

Ari hinn frdfci

i
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TAB. Hl. (b)

Hrdlfr pna Anit eller Am,
Hovding i Gotland.

Bjorn w Hlif Hrtilfsddttir -

I

v

Eyvindr austmaftr w Rafarta Kearvalsdo'ttir 1

.

2) puritfr ^ porsteinn ran$r

Olafr feilan, i Island
*

I

PorCr gel lir

I

3) Snæbjbrn

I

Holmsteinn

I

S.NÆlijbllN GALTI

pdrhildr rjiipa w Snorri pdrftarson

po'rtfr hesthbfåi

pORFINNll KaRLSEFNI w GuDRIDR pOR njARN ARDO'tTI R.

I

lngveldr
Ulfheflinsddttir

a ) Snorri

*
I

h) pdr-Bjorn el* Bjorn
I

poronn

a)P orgeir b) Stomunn c) IiallfriCr

1 i

lngveldr

Brandr 4

porsteinn

GuSrun
(Sæmundsson) 1

Gutirdn

1

Halddra

Brandr 5

(Jcinsson)

4 Halla

Flosi
1

1

Valgertir

1

I

porlakr
Bjorn (G ilsson)

Erlendr

Haukr 6
.

*) Datteren Bjocg og hendes Afkom anfdres som 1 i den næst-*

foregaaende Afdeling (a) af denne Slægttavle. 2
) Biskop til

Holum i Island. 3
) Thurlak Runolfsbn, Biskop til Skalholt. 4

)

Den forste af dette Navn som Biskop til Holum
,
som siges at

have samlet, samt uden Tvivl enten ladet affatte eller afskrive
alle islandske Sagaer over mærkværdige Mænd og Begivenheder,
indtil hans egen Tid, hvoriblandt lians Oldefader Thorfinn vist

nok har været. 5
) Den anden af delte Navn, som Biskop for

Holums Stift. 6
)
Den beromte Laugmand Hank Erlendsbn, som

selv har afskrevet eller ladet afskrive Thorfinn Karlsefnes Saga.

i
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TAB. TV.

793

(efter et nyopdugct Pcpgarncntsl) rudstykke, se c ovenfor S« 333> 3880

Ketill J>islil!. Hrdar

Portir

I

Snor ri

porbjdrn,i Goddale
paa Islands Nordland

Ulfhétiinn 1

Ingvildr Ulfhctiinsddttir

I

Ketill Sigmundr pdrir

«
I

I

Vifill Einar ^ Unnur

I. I

pORnjoRN IiALLVElG ,

G UDRIDR w pORFlN.NR KARLSEFNl

I

.__SnoRRI pORFINNSSOM

Hallfritir w Rundlfr

I

porlakr Rundllsson

å

/

TAB. V.

porsteinn ond r^
formodentlig i Norge

Einngæir,
bosat i Island.

porfinnr
i Alptefjorden paa Island

porbrandr,
sammesteds

i

pORLEIFR KIM BI

Landnamsmaud i Grbnland,
boede i Kimbavog.

Hroaldr,
i Haddingdalen i Norge

I

I ngjald r

Grimr,
drog til Island

SéV )drir

porfinnr
paa Iliidc-Mcl

I

puntir (cl. porbjbrg)

Snorri Porbrandsson ^

drog fra Grbnlaud til America.

pORBRANDR SNORRASON
faldt i America i Kamp nied de Indfiidte.

*) Formodentlig den Ulfhedin paa Videmyre (opkaldt efter en

Son afErik, Stamfader til densaakaldle Goddaleslægt(Gotidalaætt),

der nævnes i Landnaina 2det Bind 25de ^ a P*j som g*ft nied Ing-

vilde Thorgrimsdatter, efter hvem bendes Datter (ligesom

Thorbjdrg Knararbringa efter sin Moder) da er bleven opkaldt.

i
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TAB. vr.

Al IV, af Vors i Norge

Freyvitir

porviftr

Oddr rakki

pormdCr _
Gode I Island

Ali,

Herser i Norge

I
^

Vcftra-Grimr,
Herser i Sogn

•4

Bjorn buna,
Herser

1

Ketil I flatncfr

,

Huvding paa llebriderne

Bjorn austræm,
i Island

Kjallakr ganili

jGerfSr

Guftlaugr auogi (den Rige)

I

Gudleifr,
,

kom til Amerika henved 1027

TILLÆGS-BEMÆRKNINGER.
Side 13 L. 11 tillægges: jfr. Engelstofts Anmeldelse i Univ. og

Skol. Ann. 1808, II, 69-91.

Side 31 L. 21. Hakon Hakonsons Saga, med Brudstykkerne om
Magnus Lagabætir, er siden udgiven paa ny i Fornmanna-S6gur,

9de og 10de Bind, 1835-36-

S. 52 L. 17-18. Et Pergamentsblad af den egentlige Landnama

(Originalen til Jon Erlendsons berømte unike Afskrift) er nu

opdaget, hvorom, samt om en nu ligeledes fundet Pergaments-

Codex af hele Værkets yngste Omarbeidelse (IV) nærmere Un-

derretning er givet i nærværende Værks Fortale,

S* 53 L. 14 o. f* OlafTryggvesons Saga, ved Odd Snorreson,
#

er nu mere correct udgivet i Fornmanna- Sogur , 10de Bind.

S. 57, Sverrcs Saga er udgiven paany af Oldskrift-

Selskabet, som det 8de Bind af Fornmanna- Sogur, 1834.

1 dens Fortale have vi noie undersøgt dette Oldskrifts Op-

rindelse, og ere derved komne til de Resultater, at Låugmaud

Gissur Hallson (f 1206), med Biskop Paul Jonsons Hjclp eller i

-

s

i
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• I

Forening uied ham (f 1211) har fortsat Sverres Saga, skjondt

Styrmcr Frode siden har afskrevet det Hele og rimeligviis , efter

sin Maade, foroget eller interpoleret den, f. Ex. ^ed Ommeldel-

sen af Prælaten Guttorm, som Erkebiskop, da han lorst fik dette

Embede 1214. Jfr. nærværende Værks II. 228-29.

S. 57, L. 20. 327. 4 læs 47. Fol. (jfr. S. 514-15), efter hvad

der er udviklet i den nysmeldte Fortale til Sverres Saga
;

jfr. her-

efter II, 229. ' } -

S.57, L. 24. Disse tre Sagaer (eller de samtlige Levninger som

haves af dem) ere nu udgivne af Selskabet i det 9de Bind af Forn-

manna-Sogur 1835, i hvis Fortale vi ndforlig have sogt at godt-

gjore, at Snorre Sturleson er deres Forfatter. Jfr. nærværende

Værks II, 229-30.

S. 85 L, l o. f. Vi ere sildigere, ved Sammenligning med an-

dre egenhændige Ilaandskrifter af Bjorn Johnsen , hlévne fuld-

kommen overbeviste om, at det her omhandlede maa være

skrevet af ham selv,

S, 135-138. Nærmere Oplysninger om Stedet Finnsbu&ir eller

Finsboder o. s. v., og den Finn af hvem det rimeligviis har faaet

sit Navn, have vi siden erholdt i et for Literatorerne ellers ube-

kjendt gammelt Ilaandskrift
,
hvorom vi kunne henvise til II,

654 o. f.

S. 144-145. Om dette Frisland, hvorom mere i 3die Bind,

kunne vi foreloldg henvise til Zahrtmanns og Finn Magnusens

Afhandlinger i Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed II, 5 o. f.

127 0. f., 167-

S. 147-149. Siden er, som bekjendt, Graahs Rcisebeskri-

velse udkommen, tillige med et stort Kort over hele Gronland,

hvorpaa hans Opdagelser tydeligst ere fremstillede. Et Kort over

disse Kyster er o® bestemt til at folge med nærværende Værks

,

3die Bind. Jfr. S. 450.

S. 192, L. 31. Det maa bemærkes her at detteStykke er især

taget af den Recension (III) af Landnama som kaldes Melabogen

(Codd, E, F)$ om dens tvivlsomme Troværdighed henvise vi til

vor lgde Anmærkning til Thorfinn Karlsefncs Saga herovenfor

I, 450-51. Sec ellers den genealogiske Bemærkning B og Stam-
tavlen Tab. III.

S. 224 £in. 19. Den Gudrid, (kommen fra Norge), der

her nævnes i Erik den Rddes Saga som Ostmanden eller Nord-
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manden Thorers Kone, er rimeligviis den Gudrid Ingjaldsdatter

fra Island som efler Beretningerne i Gisle Sursons Saga, senere

meddeelte af os (II, 604\ hlcv gift i Norge og kom derfra til

Grønland. Den forsimeldte Saga fortier der hendes Fædrene-

navn, men de Ord, som forekomme i dens eneste nu bckjendte

gamle Exemplar, her I, 230 L. 21-22, ansee vi for en tydelig

Interpolation af en om den rette Sammenhæng uvidende Af-

skriver, som her- har forvcxlet to fra Island til Gronland komne

Koner af det samme Fornavn. Efter Navnet Gu&ri&ar por-

bjarnarddttur , har han nemlig overflødig og urigtig tilfoiet

:

iter ått haf&i pSrir austmaftr, er jyrr var fråsagt.'* Naar

de atter udslettes; staaer Erik Rodes Saga i denne Post ikke i

mindste Modsigelse med Thorfinn Karlsefnes Saga. Lignende

Interpolationer af Sagaernes sildigere Afskrivere, cre som be-

kjendt ellers meget hyppige, men findes sjeldcn at være saa

feilagtige, vildledende eller urigtig anvendte som her.

S. 256 Lin. 19-21* Ordene Ok hefir 1(arisefni ere sikker-

lig et Tillæg af en Afskriver som her havde meddeelt forskjel-

lige Beretninger (foruden de af Landnama tagne) hvilke vi me-

ne cre bievne fortalte i Island aftn grønlandsk Mand, helst

den Styrkar Sigmundsøn (eller SæmundsØn), som her (II, 274,

samt i Uddragene af Gudmund den Godes Saga) af os er ble-

ven nærmere omhandlet, lovrigt ansee vi disse Ord for at

være et tydeligt Citat til de vidtløftigere Beretninger af Thor-

finn Karlsefne selv, som ere optegnede i den særegne om ham

hatidlende Saga, hvorom kun „noget'' i den heromhandlede kor-

tere Saga var blevet fortalt, efter de i Fortællerens Levetid i

Grønland gjængse Folkesagn og Sange (om ikke snarere skrift-

lige Beretninger). ,
Grønlænderen Styrkar opholdt sig, saavidt

vi kunne slutte, benved 1180 paa Islands Nordland
;

efter ham

troe vi da og at Biskop Brand Sæmundsøn, Thorfinn Karls-

cfnes Efterkommer, har ladet sin Fortælling optegne. Det er

sikkert nok, at den første Gang maa liave været ført i Pennen

førend 1262 , da den anden Bilkop Brand blev valgt til delte

Embede, thi ellers maatte den første have været saaledes (eller

paa anden Maade til Adskillelse fra ham) betegnet.

S. 289 L. 15. Udtrykket Vinland hiiS go&a forekommer dog

i den ene af Thorfinn Karlsefnes Sagas Membraner; see I, 406*

S. 299 L. Il* Porhalls (hvorved Alliterationen forstyrres)
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kunde maaskee læses porvaldar

,

efter det herfulgte IJaand-r

skrift 37, fom tilligemed R bestandigen foretrækker (for den

samme Person) det sidstmeldte Navn, Jfr, Tillægget til S. 350#

S. 326 J* c. Sr 26’" bor benfores til Molbeclis Bemærknin-

ger o. s. v. anfdrte S. 328 L. 30-31*

S. 350 L. 30. Til Håndskrifterne bor lægges end et, tem-

melig nyt, kommet fra Island, for tilhorendc Prof. Rask, nu

det Arnæ-Magnæanskc Legat, under Nr. 30, og .derfor * det

fblgende, fra S. 417 af, mærket R. Det stemmer, fra for-

ste af, som oftest overeens med M

•

Jfr. ovenfor S. 493, sarat

Tillægget til S. 299.

S. 493 L. 12. Det maa og her bemærkes, at de efter Ordene

Brands biskups tilfoiede hins fyrra

,

maa tilhore en Afskriver,

der levede efter 1261 (eller 1262), da den sildigere Brand var

blevet udnævnt til Biskop til Ilolum. Jfr* ovenfor Tillægget

til S. 256, samt selve Værkets I, 281-285*

Rettelser. Side 40 Linie 31 hundrud 1. hundrad; S, 36,

L. 24: 1219 1. 1319 ;
S. 55, L. 32 * Sagkyndighed 1. Sagnkyndig-

bed* S* 57 Lin. 7 hans L Kong Svcrrcs; 70, 28: endelig 1* en-

deligt ; 85, 32: kor enten udgaae; 86, 13: S. 216 1* 1 D. S. 2;

96, 32: Datter 1. Sostcrdattcr
; 96, 33: en Soster 1. Soskcnde-

barn ; 153, 35: Roegland 1. Rogeland
; 155, 14: det 1. delte;

176, 34: 16 1. 17; 194, 4: J6runnar\.J6runnar\ 198,. 34 : hvilke

1. hvilket; 209, 7: for Tydeligheds Skyld burde tillægges: den

ældre (Herjulf)
; 219, 31: otte 1, lialv otte; 221, 2: fire 1. halv fem;

231, 22: Vcserbygdenl. Vesterbygden; 264, 9; og 1. ellers; 266,

28: betegner det 1. betegnede det oprindelig; 323, 36: sidste 1.

forste; 353, 17: dristigste 1. driftigste; 401, 20: i 1. paa; 415,

28: Varianten 10 tilhorer egentlig Haandskriftct ftJ.
; 439, 22:

kaupskipinum 1. kaupskipunum i 456, 32: og 1, som; 46S, 201

Tildragelser I. Tilsætninger; 483, 30 (d. e. o. s. v.) udslettes;

510. 14: forste 1. tredie; 510, 20: 2det 1, 4de; 605, 11: efter

”Btirkstade” indskydes disse Ord fra den næste Linie: mellem

Orrahol og Tunge; 605, 29: Templet 1. Tbors Tempel; 607,

17: efter "Anliggender’’ tilfoies Anmærkningstallet 24; 656, 26:

• Orlygstad'ar 1. Orlygsstada ; 686, 12: tillaga 1. til laga ; 694,

-13: æ 1. ei, som dog her har den selvsamme Betydning; 744,

33: orskjul 1. forsjåll; 747, H: saaledes 1. vel; 780, 9 : : L >
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